Cigna Eurprivileges
HOSPITALISATIEVERZEKERING
Als voormalig Europees ambtenaar profiteert u van de brede wereldwijde dekking van het Gemeenschappelijk
stelsel van ziektekostenverzekering (GSZV) dat ongeveer 85% van uw medische kosten terugbetaalt. We
weten echter dat de medische kosten die voor eigen rekening zijn, snel kunnen oplopen.
Daarom biedt Cigna Eurprivileges in samenwerking met
AIACE u een ongeëvenaarde groepshospitalisatieverzekering
aan. Deze verzekering dekt de medische kosten voor eigen
rekening die voortvloeien uit een ziekenhuisopname en/of
operatie. De kosten van een dagopname en van ambulante
zorg die twee maanden voor en zes maanden na een
ziekenhuisopname worden gemaakt, zijn ook gedekt.

U BENT WERELDWIJD
EN LEVENSLANG VERZEKERD
GEEN VOORAFGAANDE GOEDKEURING NODIG VOOR KOSTEN IN
HET BUITENLAND.

U kunt kiezen tussen twee formules: Een hospitalisatieverzekering met of zonder ongevallenverzekering.

WIE KAN ZICH AANSLUITEN?
Gepensioneerde personeelsleden van de instellingen en organisaties van de Europese Unie.
U kunt zich aansluiten tot de leeftijd van 67 jaar of binnen 12 maanden na uw pensionering. Eenmaal
aangesloten, bent u gedekt voor het leven.
De echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e) van de bovengenoemde.
De echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e) moet gedekt zijn door het GSZV of een andere
basisziektekostenverzekering.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

■

HOE WORDEN MIJN KOSTEN
TERUGBETAALD?

Ziekenhuisopname als gevolg van ziekte
of een ongeval (dagkliniek inbegrepen)
Chirurgie
Kosten van ambulante zorg gemaakt
2 maanden voor en 6 maanden na een
ziekenhuisopname

Hospitalisatieverzekering
MET
ongevallenverzekering

■
■

Hospitalisatieverzekering
ZONDER
ongevallenverzekering

■ Ziekenhuisopname als gevolg van ziekte
(dagkliniek inbegrepen)
■ Chirurgie
■ Kosten van ambulante zorg gemaakt
2 maanden voor en 6 maanden na een
ziekenhuisopname

■

Optioneel 100 euro eigen risico per
persoon per jaar.

■ 100% terugbetaling van het
gedeelte dat niet door het GSZV wordt
terugbetaald.
■

Plafonds kunnen van toepassing zijn
aangezien onze terugbetaling niet
hoger kan zijn dan het bedrag dat
door het GSZV wordt terugbetaald.
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WAT IS VERZEKERD?

WAT KOST HET PER PERSOON PER JAAR?
Premies voor 2020
Hospitalisatieverzekering ZONDER
ongevallenverzekering
Jaarlijks eigen
risico per persoon
Premie

Hospitalisatieverzekering MET
ongevallenverzekering

100 euro*

Geen eigen risico

100 euro*

Geen eigen risico

196,76 euro

225,84 euro

221,05 euro

253,70 euro

* Eenmaal per jaar komt de eerste 100 euro aan in aanmerking komende medische kosten ten laste van de
verzekerde.

De premietarieven zijn gegarandeerd voor een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2020 (afgezien van de
jaarlijkse indexering op basis van de door Eurostat gepubliceerde geharmoniseerde consumptieprijsindex
voor het onderdeel Gezondheid).
Als u al verzekerd bent onder de AIACE-ongevallenverzekering (polisnummer 719.757.143), volstaat het dat
u kiest voor het plan 'Hospitalisatieverzekering zonder ongevallenverzekering'.

HOE KAN IK ME AANSLUITEN?
Aangezien de hospitalisatieverzekering een door AIACE
onderhandeld groepscontract is, moet u aangesloten zijn of zich
aansluiten bij AIACE. Uw aanvraag om u aan te sluiten bij AIACE kan
gelijktijdig met uw aanvraag voor de hospitalisatieverzekering worden
ingediend (zie http://aiace-europa.eu/contact/?lang=en).

Verplicht
Vul een aansluitingsformulier in en onderteken het.*
Vul een medische vragenlijst in voor elke te verzekeren persoon.
De verzekeraar kan aanvullende informatie of onderzoeken vragen
om het verzekeringsrisico juist in te schatten.

Optioneel
Als u via domiciliëring wilt betalen, stuur ons dan ook het SEPAdomiciliëringsformulier. We hebben het originele, ondertekende
document nodig. Gelieve dit document per post terug te sturen.

* Alle documenten zijn te vinden op www.eurprivileges.com

Per post

Per e-mail:

Cigna Eurprivileges
Plantin en Moretuslei 299
2140 Antwerpen
BELGIË

info@eurprivileges.com
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De dekking gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvaarding van uw aanvraag door
de verzekeraar.
STUUR DE AANVRAAGDOCUMENTEN NAAR:

VOORBEELDEN
Ziekenhuisopname wegens een ongeval
Kosten: 1000 euro

Ziekenhuisopname wegens ziekte
Kosten: 1000 euro
Hospitalisatieverzekering met of zonder
ongevallenverzekering

Hospitalisatieverzekering
ZONDER
ongevallenverzekering

Hospitalisatieverzekering
MET
ongevallenverzekering

250
euro
Cigna

250
euro

250
euro
Cigna

GSZV
750 euro

Persoonlijk
aandeel
patiënt

GSZV
750 euro

Ziekenhuisopname wegens ziekte/ongeval met GSZVplafond
Kosten: 1000 euro

GSZV
750 euro

Kosten van ambulante behandelingen na een
ziekenhuisopname wegens ziekte/ongeval. Kosten: 500 euro
Hospitalisatieverzekering met of zonder
ongevallenverzekering

Hospitalisatieverzekering met of zonder
ongevallenverzekering
GSZV 400
euro =
Max. terugbetaling
door het
GSZV
200 euro
Persoonlijk
aandeel
patiënt

400 euro
Cigna

75 euro
Cigna

GSZV
425 euro

Als u voor het eigen risico hebt gekozen, is de eerste 100 euro van uw medische kosten per jaar
voor uw rekening.

Stuur de GSZV-afrekeningsnota
en een kopie van de facturen per
post of per e-mail naar claims082@
eurprivileges.com of via uw
persoonlijke webpagina's.

Cigna Eurprivileges zal een overzicht
van de verzekerde prestaties opstellen
en zal het verschuldigde bedrag
terugbetalen. Voor verzekerden die
geen terugbetaling van het GSZV
ontvangen, kan de terugbetaling die
de verzekeraar betaalt niet hoger
zijn dan de terugbetaling die is
voorzien voor
verzekerden
die wel een
terugbetaling
van het GSZV
ontvangen.

STAP 3
U kunt al uw afrekeningen
online raadplegen (na
activering van de dienst) op
uw persoonlijke webpagina's:
www.cignahealthbenefits.com/
nl/plan-members

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen op onze website
www.eurprivileges.com of kunt u ons bellen op +32 3 217 65 76.
Voor vragen over terugbetalingsaanvragen kunt u ons bellen op +32 3 217 65 85 of kunt u mailen naar
claims082@eurprivileges.com.

| 3 |
Cigna Eurprivileges • info@eurprivileges.com • www.eurprivileges.com

t.a.v. Cigna International Health Services BV • Postbus 69 • 2140 Antwerpen • België • RPR Antwerpen • Btw-nummer BE 0414 783 183 • Cigna Life Insurance Company of Europe SA – nr. BCVR – 8673

540027_NL (0240)

HOE EEN TERUGBETALINGSAANVRAAG INDIENEN?
STAP 1
STAP 2

