
  
 

 

Verschil waarborgen AXA ten opzichte van AG Insurance 
Onze referentie: PD 2021 Hospitalisatieverzekering 
Datum: 26/10/2021 

AG Insurance AXA 

Premie basisformule 
Hoofdverzekerde 
21 tot 49j      74,76 euro 
50 tot 64j    114,47 euro 
65 tot 69j    363 euro 
+ 70j           416,49 euro 
Nevenverzekerde 
0 tot 20j       32 euro 
21 tot 49j    74 euro 
50 tot 64j   117 euro 
65 tot 69j   363 euro 
+70j           416 euro 

Premie basisformule 
Hoofdverzekerde 
21 tot 49j      75,24 euro 
50 tot 64j    137,64 euro 
65 tot 69j    271,56 euro 
+ 70j           405,24 euro 
Nevenverzekerde 
0 tot 20j       32,40 euro 
21 tot 49j    75,24 euro 
50 tot 64j   137,64 euro 
65 tot 69j   271,56 euro 
+70j           405,24 euro 

Premie uitgebreide formule 
Hoofdverzekerde 
21 tot 49j    162 euro 
50 tot 64j    253 euro 
65 tot 69j    506 euro 
+ 70j           668 euro 
Nevenverzekerde 
0 tot 20j       52 euro 
21 tot 49j    162,15 euro 
50 tot 64j    253,37 euro 
65 tot 69j    506,75 euro 
+70j            668,91 euro 

Premie uitgebreide formule 
Hoofdverzekerde 
21 tot 49j    163,32 euro 
50 tot 64j    274,80 euro 
65 tot 69j    452,76 euro 
+ 70j           630,60 euro 
Nevenverzekerde 
0 tot 20j       53.04 euro 
21 tot 49j   163,32 euro 
50 tot 64j   274,80 euro 
65 tot 69j   452,76 euro 
+70j           630,60 euro 

Franchise 130 euro (enkel bij uitgebreide 
formule) 

Franchise 75 euro (enkel bij uitgebreide 
formule) 

Voor hospitalisatie ingevolge een 
psychische, psychiatrische of mentale 
aandoening is de tussenkomst per 
verzekerde verworven gedurende een al dan 
niet aaneengesloten periode van 24 
maanden te beginnen vanaf de eerste dag 
die recht geeft op een wettelijke 
tegemoetkoming. 

Voor hospitalisatie ingevolge een 
psychische, psychiatrische of mentale 
aandoening is de tussenkomst per 
verzekerde verworven gedurende een al dan 
niet aaneengesloten periode van 36 
maanden te beginnen vanaf de eerste dag 
die recht geeft op een wettelijke 
tegemoetkoming. 

 

De tussenkomst voor kraamhulp wordt 
verleend gedurende ten hoogste twaalf 
dagen en tot maximaal € 500. 

De tussenkomst voor kraamhulp wordt 
verleend gedurende ten hoogste twaalf 
dagen en tot maximaal € 620. 



  
 

 

Geen tussenkomst. Een tussenkomst van 50% van de kosten tot 
€ 1 250 per persoon per kalenderjaar voor 
homeopathische behandelingen, 
acupunctuur, osteopathie of chiropraxie 
uitgevoerd door een erkend specialist ter 
zake indien er voor deze prestaties geen 
wettelijke tegemoetkoming is voorzien (enkel 
van toepassing bij ernstige ziekten) 

 

Vruchtbaarheidsbehandelingen: Ivf, ICSI en 
IUI: de tussenkomst voor de kosten 
betreffende de behandelingen wordt 
gewaarborgd tot € 500 per behandeling, met 
een maximum van 6 behandelingen voor 
zover de twee partners ten minste 24 
maanden aangesloten zijn bij het contract - 
uitgebreide formule 

 

Vruchtbaarheidsbehandelingen: Ivf, ICSI en 
IUI: de tussenkomst voor de kosten 
betreffende de behandelingen wordt 
gewaarborgd tot € 500 per behandeling, met 
een maximum van 6 behandelingen voor 
zover de twee partners ten minste 12 
maanden aangesloten zijn bij het contract - 
uitgebreide formule 

 

 

 

Meer informatie? 

Ann Coene - Personeelsdienst - Gemeentestuur -  Spermaliestraat 1 -  8430 Middelkerke 
ann.coene@middelkerke.be -  059 31 30 16 


