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Datum 11 oktober 2010 

Onderwerp Uw hospitalisatieverzekering XXXXXXX (contractnr) 
 

Beste klant, 

 

Uw hospitalisatieverzekering bij AG Insurance behoedt u voor de financiële gevolgen die een 
hospitalisatie met zich kan meebrengen. Een verstandige keuze.  

Het principe van de levenslange duur van de verzekering en de onbetwistbaarheid van het contract 
werd nu ook in een nieuwe wet1 bevestigd.  Daarnaast voert deze wet nieuwe bepalingen in voor 
de aanpassing van de premies en de voorwaarden.    AG Insurance 
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In het bijzonder werd in 2010 als gevolg van deze wet immers een medische index2 uitgewerkt 
die als referentie geldt voor de aanpassing van de premies van de hospitalisatieverzekering en die 
berekend wordt door de FOD Economie. AG Insurance hanteert al jaren het principe van een 
beperkte jaarlijkse premieaanpassing via een eigen indexeringsmechanisme. Dit om bruuske 
prijsverhogingen te vermijden.  

Bijgevolg  zullen wij, zoals wettelijk voorzien, vanaf uw jaarvervaldag in 2011 uw premies 
koppelen aan deze nieuwe medische index. Wij volgen de globale medische index  van het eerste 
trimester gepubliceerd in mei.  

U kan deze medische index altijd raadplegen op de website van de FOD Economie: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/index.jsp 
De jaarlijkse aanpassing van de premie op basis van de globale medische index zal uitdrukkelijk 
vermeld worden op het premievervaldagbericht. Voor uw premie 2011 betekent dit een verhoging 
van 6,91%. 

 
Daarnaast wensen we u ook op de hoogte te brengen van de terrorismewet3. 
In navolging van die wet, wordt schade veroorzaakt door terrorisme gedekt in onze 
hospitalisatieverzekering.  
 

In bijlage vindt u de bepalingen die als gevolg van deze wettelijke wijzigingen van toepassing zijn 
op uw contract en die u als verzekerde een extra bescherming bieden.  
Indien u niet akkoord mocht gaan met de aanpassing van uw contract aan deze nieuwe bepalingen, 
dan staat het u vrij uw polis op te zeggen per aangetekende brief  binnen de 3 maanden vanaf de 
datum van deze kennisgeving.  

Wij hopen echter dat u ons verder uw vertrouwen blijft schenken.Voor vragen of meer informatie 
over dit onderwerp kan u terecht bij uw makelaar. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Heidi Delobelle 
Actuary Deputy General Manager Health Care 

                                                      
1 Wet van 10 augustus 2007 betreffende de ziekteverzekeringsovereenkomsten (Wet Verwilghen) 
2 KB van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in art 138bis-4 §3 van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
3 Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme. 
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Bijvoegsel van xx/xx/xxxx (datum brief) aan contract nr xxxxxxx 

 

Aanpassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Hospitalisatieverzekering aan 
nieuwe wettelijke bepalingen  

 

Het contract wordt aangepast teneinde rekening te houden met : 

- de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;  

- de wet 17 juni 2009  die hoger vermelde wet van 20 juli 2007 wijzigt; 

- de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.  

 

Volgende bepalingen, voor zover deze nog niet zijn opgenomen in uw polis, vervangen elke hiermee 
strijdige bepaling in de algemene of bijzondere voorwaarden. Gelieve deze  brief als bijvoegsel bij uw 
contract te bewaren.   

 

1. Duur van het contract 

 

Tenzij anders overeengekomen op uitdrukkelijk verzoek van de hoofdverzekerde/verzekeringnemer en 
voor zover deze daar belang bij heeft, wordt het contract voor het leven aangegaan. 

 

2. Indexering 

 

De premie, vrijstellingen en prestaties kunnen op elke jaarvervaldag aangepast worden op grond van het 
indexcijfer der consumptieprijzen. Bovendien kunnen de premies, vrijstellingen en prestaties op elke 
jaarlijkse premievervaldag aangepast worden aan de kosten van de diensten die gedekt worden door de 
private ziektekostenverzekering op grond van het specifieke indexcijfer – waarborg éénpersoonskamer – 
indien en voor zover de evolutie van dit indexcijfer deze van het indexcijfer der consumptieprijzen 
overschrijdt. Deze aanpassing gebeurt op basis van de verhouding tussen het indexcijfer van het eerste 
trimester, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van eind mei van het jaar dat de vervaldag voorafgaat 
en het indexcijfer van het eerste trimester dat een jaar vroeger in werking getreden is. De aanpassing 
houdt geen rekening met de leeftijdsklasse waarin de verzekerde zich bevindt. Deze index kan 
geraadpleegd worden op de websites van de FOD Economie en van de CBFA. 

 

3. Wijziging van het tarief en de voorwaarden 

 

AG Insurance behoudt zich het recht voor de premie en/of de dekkingsvoorwaarden aan te passen indien 
de toegepaste premie en de jaarlijkse aanpassing ervan ontoereikend zijn om de verhoging te dekken van 
de reële kostprijs van de gewaarborgde prestaties of in geval van substantiële wijziging van wettelijke 
bepalingen die eveneens een betekenisvolle invloed hebben op de kosten of de omvang van de 
gewaarborgde prestaties. Indien ter zake wettelijke bepalingen gelden, beperkt onze bevoegdheid tot 
aanpassing van het tarief en de voorwaarden zich uiteraard tot die gevallen en overeenkomstig de 
mogelijkheden die bij wet voorzien zijn. 
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Tenzij andersluidende wettelijke bepalingen, passen wij het contract aan op de volgende jaarlijkse 
vervaldag, nadat wij u daarover hebben ingelicht. U mag evenwel het contract opzeggen binnen een 
termijn van 3 maand na de ontvangst van het bericht tot aanpassing. 

(Enkel voor de contracten AG Care en voor zover de waarborg Medi-Assistance onderschreven is: Wij 
behouden ons eveneens het recht voor de premie aan te passen voor de bijkomende diensten die 
aangeboden worden in het kader van Medi-Assistance wanneer het tarief voor de prestaties van de 
bijstandsverzekeraar herzien wordt.    

 

4. Voorafbestaande toestand – onbetwistbaarheid 

 

De waarborg wordt niet verleend indien de ziekenhuisopname of de eventuele ambulante medische 
zorgen het gevolg zijn van een ongeval dat zich heeft voorgedaan vóór de ingang van de waarborg, of 
een ziekte of zwangerschap waarvan de symptomen zich op het ogenblik van de ingangsdatum van de 
waarborg reeds hadden gemanifesteerd en waarvan bij het sluiten van de overeenkomst of het ingaan van 
de waarborg geen aangifte werd gedaan aan AG Insurance ter boordeling van het risico. 
Niettemin kan AG Insurance het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van 
gegevens niet inroepen : 

- zodra een termijn van 2 jaar verstreken is te rekenen vanaf de ingangsdatum van de waarborg of 
van de overeenkomst; 

- indien de ziekte of de aandoening pas werd gediagnosticeerd na een termijn van 2 jaar te 
rekenen vanaf de ingangsdatum van de waarborg; 

- indien de gegevens betrekking hebben op een ziekte of aandoening die zich op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst of het ingaan van de waarborg nog op geen enkele wijze heeft 
gemanifesteerd. 

- (enkel voor de contracten AG Care en voor zover de waarborg Delta onderschreven is) indien 
het een vruchtbaarheidsbehandeling betreft die in het kader van de waarborg Delta in 
aanmerking komt voor  vergoeding.   

 

 

5. Terrorismewet van 1 april 2007 

 

De waarborg wordt verleend indien de ziekenhuisopname of de eventuele ambulante medische zorgen 
veroorzaakt werden door terrorisme volgens de bepalingen van de wet van 1 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Hiertoe is AG Insurance toegetreden tot de VZW 
TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) die opgericht is in uitvoering van voornoemde wet. 

 


