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Procedure bij schadegeval 

Te vervullen formaliteiten om terugbetaling te bekomen 

Dekkingen "Hospitalisatie" en "One day clinic" 
 
Elke hospitalisatie van de verzekerde, ongeacht de oorzaak, moet uiterlijk binnen een termijn 
van 30 dagen na de gebeurtenis aan de maatschappij worden aangegeven. 
Deze aangifte kan gedaan worden met een eenvoudig schrijven.  Wij bezorgen de verzekerde 
vervolgens een medische verklaring, in te vullen door een geneesheer, evenals een 
dossiernummer.  Voor alle toezendingen van kosten voor dewelke een terugbetaling wordt 
gevraagd, verzoeken wij dat nummer te vermelden. 
 
Dekking "Ambulante verzorging - Zware ziekten" 
 
Het overkomen of de diagnose van één van de door de collectieve polis gedekte ziekten, 
waardoor de verzekerde wordt getroffen, moet uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen vanaf 
de gebeurtenis worden aangegeven. 
Zodra wij op de hoogte zijn, bezorgen wij de verzekerde de documenten, door hem en een 
geneesheer in te vullen, evenals een dossiernummer.   Ook hier vragen wij dat dossiernummer 
te vermelden bij elke toezending van briefwisseling en kosten voor dewelke terugbetaling wordt 
gevraagd. 
 

Wij vestigen uw aandacht op het belang van het naleven van uw verbintenissen (zie ook de 
algemene voorwaarden van het contract) 
 
Het zou kunnen dat de maatschappij haar prestaties moet verminderen afhankelijk van de 
schade die voor haar voortvloeit uit de niet-naleving, binnen de vermelde termijnen van de 
vermelde verbintenissen, tenzij deze niet-naleving het gevolg is van overmacht. 
 
Bovendien kan de maatschappij ertoe worden gebracht haar dekkingen te weigeren indien de 
verzekerde, met bedrieglijke opzet, de vermelde verbintenissen niet heeft uitgevoerd. 

 
Formaliteiten in geval van gebruik van de dienst Medi-Assistance met toekenning van de 
derdebetalersregeling bij hospitalisatie 

• Ofwel telefoneert de verzekerde naar het servicecenter van MEDI-ASSISTANCE op 
078/15 57 50, bij voorkeur één of twee weken voor de hospitalisatie, of zo snel mogelijk 
bij een onverwachte hospitalisatie. De medewerkers van het servicecenter geven 
informatie over de waarborgen die de verzekerde geniet en zullen hem bevestigen of de 
geplande ziekenhuisopname binnen die waarborgen valt.  

• Ofwel voert de verzekerde de aangifte rechtstreeks in via de website 
www.mediassistance.be. De medewerkers van het servicecenter zullen contact 
opnemen met hem. 

 
De verzekerde geeft volgende informatie door: 

- Het polisnummer 
- Zijn naam, voornaam en geboortedatum 
- De naam van de ziekenhuisinstelling 
- De datum van de ziekenhuisopname 
- Het type kamer dat hij wilt 
- De reden van de hospitalisatie  
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Het servicecenter van MEDI-ASSISTANCE stuurt de Hospi-Pass door alsook een medisch 
attest, in te vullen door een geneesheer, voor zover het dossier is aanvaard volgens de 
algemene en bijzondere voorwaarden van het contract en voor zover er geen extra informatie 
wordt gevraagd. Diezelfde dienst zal een bevestiging bezorgen aan het ziekenhuis. 
 
Bij de opname in het ziekenhuis geeft de verzekerde de Hospi-Pass van het servicecenter af 
aan het onthaal. Er wordt geen voorschot gevraagd bij de opname.  
 
Het ziekenhuis verstuurt de hospitalisatiefactuur rechtstreeks naar AXA Assistance. 
AXA Assistance zal de totale factuur aan het ziekenhuis betalen. Als sommige kosten niet 
verzekerd zijn door het contract, kunnen die later nog teruggevorderd worden bij de verzekerde. 
 
Bij spoedopname blijft de procedure gelijklopend. De verzekerde, een naaste of een 
personeelslid van het ziekenhuis kan onze dienst Medi-assistance contacteren tijdens het 
ziekenhuisverblijf. Als de voorwaarden voldaan zijn, zal de dienst Medi-Assistance een 
bevestigingsbrief sturen omtrent de derdebetalersregeling, de eerste werkdag die volgt op de 
aanvraag.  
 
Opmerking : 
 
In geval van toekenning van de derdebetalersregeling zijn deze bepalingen niet van toepassing 
voor de dekkingen ambulante zorgen ‘pre en posthospitalisatie’ en ‘zware ziekten’.  
 
 
 


