
AG Insurance: 
AG Care Hospitalisatie  

>< 
DKV

Sinds 1999 biedt AG Insurance zijn particuliere klanten een uitgebreide hospitalisatieverzekering aan 
zonder plafonds en met de mogelijkheid om deze volledig af te stemmen op de eigen behoeften. Zo kan de 
verzekerde een vrijstelling toevoegen, kiezen voor extra bijstand in België (vervoer, huishoudhulp, …) en een 
terugbetaling krijgen voor alternatieve geneeskunde of vruchtbaarheidsbehandelingen. Een verzekering die 
duidelijk nog altijd erg gesmaakt wordt door de markt. 

Uitgebreide waarborgen 
 ∫ Geen maximum terugbetalingsplafond 

 ∫ Ook terugbetaling van prothesen, implantaten, … als er geen wettelijke 
tussenkomst is 

 ∫ Wereldwijde dekking en bijstand (zoals repatriëring, opsporings- en 
reddingskosten, … ) 

 ∫ Vrije keuze vrijstelling. 

Stabiele premie
De premie is gebaseerd op de leeftijd bij onderschrijving en blijft in principe 
ongewijzigd over de hele contractduur. Premies en vrijstellingen kunnen alleen 
op de jaarlijkse vervaldag geïndexeerd worden volgens de wettelijke bepalingen. 
Zo wordt de klant optimaal beschermd tegen onaangename verrassingen, zoals 
grote premiesprongen bij het ouder worden. 

AG Insurance

Met bijna 3,5 miljoen particulieren als klant, 
is AG Insurance de onbetwistbare marktleider 
in de Belgische verzekeringssector. 

Bij AG Insurance kunt u kiezen voor de   
AG Care Hospitalisatieverzekering. 

AG Care Hospitalisatie betaalt uw gemaakte 
medische kosten terug; tijdens de opname, 
maar ook bij de voor- en nabehandeling. 
Bovendien worden de behandelingskosten 
van een zware ziekte het hele jaar  
door terugbetaald. 

Interessante bijkomende diensten
∫ Medi-Assistance: De derdebetalersregeling van AG Insurance. De ziekenhuisfactuur wordt door AG Insurance rechtstreeks aan 

het ziekenhuis betaald en de klant hoeft geen voorschot te betalen. Alles kan makkelijk online gemeld worden. Zodra de klant de 
bevestiging van derdebetaler krijgt, heeft hij de garantie dat AG Insurance de kosten voor zijn rekening neemt. 

∫ Bijkomende diensten tijdens en na de hospitalisatie: De verzekerde geniet van een aantal bijkomende diensten tijdens en na de 
hospitalisatie. Denk aan psychologische bijstand, kinderoppas, vervoer, huishoudhulp, … Zo kan de patiënt zich volop concentreren op 
zijn herstel. Deze diensten moeten binnen de 30 dagen na de hospitalisatie via onze bijstandspartner Inter Partner Assistance door de 
verzekerde aangevraagd worden op 02 552 53 64.  



Deze analyse gebeurde op basis van de tekst van de huidige algemene voorwaarden en geeft enkel de interpretatie weer van AG Insurance. 
Dit is een commercieel document opgesteld voor het commerciële netwerk van AG Insurance zonder juridisch bindende waarde.
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Vergelijking voornaamste waarborgen
AG Care Hospitalisatie DKV Hospi Flexi DKV Hospi Select 

Ziekenhuisopname, 
met inbegrip van 
daghospitalisaties 

Onbeperkte terugbetaling van 
ereloon- en kamersupplementen 
in 95% van de Belgische 
ziekenhuizen (vrijstelling van 50% 
als verzekerde zelf kiest voor een 
eenpersoonskamer in een beperkt 
aantal dure ziekenhuizen).

Onbeperkte terugbetaling van 
ereloon- en kamersupplementen 
na een persoonlijke bijdrage 
van 150 euro per opname.Voor 
daghospitalisaties worden geen 
ereloon- of kamersupplementen 
terugbetaald. 

Onbeperkte terugbetaling van 
ereloon- en kamersupplementen 
in partnerziekenhuizen na een 
persoonlijke bijdrage van 150 of 
300 euro per opname (vrijstelling 
van 20% bij opname in de andere 
ziekenhuizen). 

Implantaten en 
prothesen 

Onbeperkte terugbetaling (ook als 
er geen wettelijke tussenkomst is). 

Als er geen wettelijke tussenkomst 
is tot  10.000 euro aan 100%, 
maar daarboven beperkt tot 50%. 

Als er geen wettelijke tussenkomst 
is tot  10.000 euro aan 100%, 
maar daarboven beperkt tot 50%.

Vruchtbaarheids
behandelingen

Voorzien in de waarborg Delta. Niet voorzien. Niet voorzien .

Derdebetalersregeling  Voorzien in de waarborg  
Medi-assistance. 

Medicard, behalve bij een 
daghospitalisatie in een 
privékamer.

Medicard in partnerziekenhuizen. 

Bijkomende diensten 
tijdens en na de 
hospitalisatie 

Voorzien in de waarborg Medi-
Assistance: psychologische 
bijstand, kraamzorg, 
huishoudhulp, vervoer van en naar 
het ziekenhuis, kinderoppas, …

Kraamzorg. Kraamzorg.

Ambulante voor 
en nazorg

Onbeperkte dekking voor medische 
verzorging, geneesmiddelen, … 
gedurende 1 maand voor tot 3 
maanden na de opname (periode 
kan verdubbeld worden). 

Terugbetaling van medische 
kosten gedurende 1 maand voor 
tot 3 maanden na de opname. 
Terugbetaling van geneesmiddelen 
beperkt tot 80%, en 40% als er 
geen wettelijke tussenkomst is. 

Terugbetaling van medische 
kosten gedurende 1 maand voor 
tot 4 maanden na de opname. 
Terugbetaling van geneesmiddelen 
beperkt tot 80%, en 40% als er 
geen wettelijke tussenkomst is.  

Ambulante zorgen bij 
zware ziekten 

Onbeperkte dekking voor medische 
verzorging, geneesmiddelen, huur 
medisch materiaal (in waarborg 
Delta) … bij 30 zware ziekten. 

Onbeperkte dekking voor medische 
verzorging, geneesmiddelen, … bij 
30 zware ziekten.

Terugbetaling van medische 
verzorging, geneesmiddelen, … 
bij 30 zware ziekten tot maximaal 
10.000 euro, hierboven tot 50%. 

Dekking in het 
buitenland

Dringende opname: wereldwijde 
onbeperkte terugbetaling. 
Geplande opname: wereldwijde 
onbeperkte terugbetaling mits 
akkoord ziekenfonds. 

Dringende opname: wereldwijde 
onbeperkte terugbetaling. 
Geplande opname: onbeperkte 
terugbetaling beperkt tot de 
Europese Unie mits akkoord 
ziekenfonds. 

Dringende opname: onbeperkte 
terugbetaling in de Europese Unie. 
Geplande opname: terugbetaling 
beperkt tot de Europese Unie en 
maximaal 2x RIZIV mits akkoord 
ziekenfonds. 

Bijstand in het 
buitenland 

Wereldwijd. Wereldwijd. Beperkt tot de EU. 

Vrijstelling Naar keuze. Er geldt altijd een persoonlijke 
bijdrage van 150 euro per opname 
in een privékamer met overnachting.

Er geldt altijd een persoonlijke 
bijdrage van 150 of 300 euro per 
opname in een privékamer.

Wachttijd Geen wachttijd. 12 maanden voor 
tandbehandelingen.

12 maanden voor 
tandbehandelingen.

Premie Stabiele premie over de volledige 
duur van het contract. 
Mogelijke gezinskortingen: 
 ∫ 5% op totale gezinspremie bij 

1 kind
 ∫ 7,5% op totale gezinspremie 

vanaf 2 kinderen 

Risicopremies.  
Premiesprongen bij het ouder 
worden. 

Risicopremies.  
Premiesprongen bij het ouder 
worden. 
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