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Het verzekeringsprogramma
van het VBS in samenwerking met
verzekeringsmakelaar Concordia

KADEROVEREENKOMSTEN

Het verzekeringsprogramma van het VBS wordt in nauwe samenwerking met onze verzekeringsmakelaar Concordia

De hospitalisatieverzekering van het VBS biedt een “full option” dekking aan de arts en aan

ontwikkeld. Het omvat een geheel van producten die tot doel hebben te beantwoorden aan de noden waar onze leden
tijdens hun loopbaan mee worden geconfronteerd. Onze leidraad: zo uitgebreid en zo volledig mogelijke dekkingen op
een niveau van jaarpremie buiten concurrentie.

DE PERSONENVERZEKERING
1.1 De hospitalisatieverzekering

zijn gezinsleden: hospitalisatie, bevallingen, pre- en posthospitalisatie (2 maanden – 6 maanden), zware ziekten, bijstand,
Assur-Card (derde betaler).
KENMERKEN

Het programma omvat:

AANSLUITINGSVOORWAARDEN EN MODALITEITEN

ONZE KADEROVEREENKOMSTEN

Leden..............................................................................................
Partner en kinderen.........................................................................

facultatief
facultatief (maar gelinkt aan de toetreding van het lid)

Bij onmiddellijke aansluiting
Medische formaliteiten....................................................................

geen

Wachttijden:
Ongeval...........................................................................................
Ziekte...............................................................................................
Zwangerschap en bevalling.............................................................

neen
3 maanden
12 maanden

Voorafbestaande aandoeningen.....................................................

dekking onder bepaalde voorwaarden

•
•
•
•
•

Inzake personenverzekering: Hospitalisatie, Gewaarborgd Inkomen, Individuele Ongevallen
Inzake bezitsbeveiliging: de verzekering Alle Risico’s Medische Installaties
Inzake aansprakelijkheid: de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Medische Raden, de Rechtsbijstand
De Reisverzekering
De Cyber-verzekering

GEPERSONALISEERDE OF “OP MAAT GEMAAKTE” DEKKINGEN
• De verzekering beroepsaansprakelijkheid
• De financiële planning (VAPZ, IPT, POZ, … oftewel vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging en pensioenovereenkomst voor zelfstandigen)

• De verzekeringen met betrekking tot het privéleven
De hierna volgende informatie bevat uiteraard niet alle details van de voorwaarden.
Het is een synthese. Voor alle inlichtingen, offertes of het onderschrijven van een verzekering kunt u de website van het
VBS raadplegen: www.vbs-gbs.org , rubriek “Verzekeringen”.

Dit is uw gesprekspartner als u een persoonlijk contact wenst:
Ingrid Hendrickx
Consulent
Tel. +32 (0)2 423 50 33
e-mail: ihendrickx@concordia.be

HOSPITALISATIE IN BELGIË
One-day-clinic.................................................................................
Maximum terugbetaling per jaar......................................................
Verblijfkosten...................................................................................
Erelonen..........................................................................................
Onderzoeken en behandelingen.....................................................
Bevallingen......................................................................................
Prothesen en orthopedische apparaten..........................................
Geneesmiddelen.............................................................................
Vervoerkosten.................................................................................

ja: forfait A, B, C, D, mini, maxi- en superforfait
onbeperkt
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV (eveneens thuisbevalling) / kraamhulp: max € 500
3 x RIZIV
3 x RIZIV
onbeperkt

Pre-/posthospitalisatie.....................................................................
Maximum terugbetaling per jaar......................................................
Ambulante zorgen...........................................................................
Prothesen en orthopedische apparaten..........................................
Geneesmiddelen.............................................................................
Huur en aankoop medisch materiaal...............................................
Vervoerkosten.................................................................................

2+6
onbeperkt
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
niet gedekt
niet gedekt

Zware ziekten..................................................................................
Maximum terugbetaling per jaar......................................................
Ambulante zorgen...........................................................................
Prothesen en orthopedische apparaten..........................................
Geneesmiddelen.............................................................................
Huur en aankoop medisch materiaal...............................................
Vervoerkosten.................................................................................

31
onbeperkt
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
gedekt
max. € 250 / jaar / verzekerde

Uitbetaling indien geen tussenkomst RIZIV....................................
Hospitalisatie
Ambulante kosten

zie rubriek “bijkomende waarborgen”

Bijkomende waarborgen..................................................................
Rooming-in......................................................................................
Palliatieve zorgen............................................................................
Mortuariumkosten............................................................................
Verblijfkosten donor.........................................................................
Alternatieve geneeskunde...............................................................
Wiegendoodtest..............................................................................
Psychische en psychiatrische aandoeningen..................................
Dekking radioactiviteit in geval van blootstelling.............................
tijdens beroepsactiviteit
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ETHIAS

kind -18 jaar, max € 30 / nacht
gedekt in ziekenhuis of erkende instelling
op factuur ziekenhuis
max. € 1.500
niet gedekt
gedekt
gedurende max. 2 jaar (al dan niet opeenvolgend)
gedekt
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•
•

Zonder RIZIV-tussenkomst:
viscerosynthese, endoprothesemateriaal, materiaal tijdens
chirurgische ingreep, geneesmiddelen
Met beperkte RIZIV-tussenkomst:
implantaten, endoscopisch materiaal, prestaties
voorzien door art. 35 en 35bis RIZIV-nomenclatuur

1.2 De verzekering individuele ongevallen
max. € 3 000 / jaar / verzekerde

Het gaat om de dekking van de financiële gevolgen van een ongeval (zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval,
een sportongeval, een huishoudelijk ongeval, een ongeval in het privé- of beroepsleven…)
De polis Individuele Ongevallen van het VBS is op basis van de specifieke noden van onze

HOSPITALISATIE IN HET BUITENLAND

socio-professionele groep samengesteld.

Voorwaarden

Indien tussenkomst mutualiteit
• verblijfkosten.............................................................................
• erelonen....................................................................................
• onderzoeken en behandelingen................................................
• ambulante zorgen.....................................................................
• geneesmiddelen........................................................................
• huur en aankoop medisch materiaal.........................................
• vervoerkosten............................................................................
Indien geen tussenkomst mutualiteit
• ziekenhuiskosten.......................................................................
• pre-/posthospitalisatie...............................................................
• zware ziekten............................................................................

3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
3 x RIZIV
onbeperkt

Dit zijn de sterkste punten:

• in geval van blijvende invaliditeit: een speciaal barema dat ruim voordeliger is dan het
Officieel Belgisch Invaliditeitsbarema.

• een bijzonder ruime definitie van het begrip “ongeval” met inbegrip van onder meer accidentele infecties en
vergiftigingen die tijdens de uitoefening van onze beroepsactiviteiten plaatsvinden.

zelfde als in België
zelfde als in België
zelfde als in België

Er worden 4 verzekeringsformules voorgesteld, voor onze leden evenals hun echtgeno(o)t(e) en kinderen.
Hieronder vindt u er een als voorbeeld:

• Overlijden door ongeval € 74.368,06.
• Blijvende invaliditeit € 148.736,11 (met progressieve verhoging tot 225%, waardoor de vergoeding in geval van een

BIJSTANDSVERZEKERING
Bijstand bij hospitalisatie in België (vertrouwenspersoon, huishoudhulp, transport naar ziekenhuis, enz)
organisme........................................................................................

/

Bijstand bij hospitalisatie in het buitenland
(repatriëring, medische bijstand, enz)
organisme........................................................................................

Ethias Assistance

blijvende invaliditeit van 100% tot € 334 656,26 wordt verhoogd).

• Tijdelijke onbekwaamheid € 49,58 / dag (vanaf de 21ste dag).
• Medische kosten € 2.478,94 (verdubbeld in het buitenland).
• Rechtsbijstand € 37.184,03.

INDIVIDUELE VERDERZETTING

De prijs van deze verzekering voor een arts is uitzonderlijk: € 296,28 per jaar of slechts € 25 per maand.

Voorwaarden...................................................................................

ja: indien aangesloten in collectieve

De dekking kan voor de gezinsleden tegen een even voordelig tarief worden uitgebreid.

DERDEBETALERSYSTEEM
In België..........................................................................................
In buitenland....................................................................................

ASSURCARD
/

1.3 De verzekering gewaarborgd inkomen
Principe: de verzekeraar stort een vergoeding die bestaat uit een jaarlijkse rente die in maandelijkse schijven wordt

PREMIES EN VRIJSTELLINGEN
Bijpremie Brussel............................................................................
Type van tarief.................................................................................
Jaarlijkse indexatie..........................................................................
(basis, index verpleging in ziekenhuis/eenpersoonskamer)

neen
verhoging per ouderdomscategorie
neen

Vrijstellingen
0 - 19
20 - 49
50 - 64
65 - 69
vanaf 70

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

€ 125 per jaar en per persoon
€ 75,82
€ 202,82.....
€ 350,68.....
€ 663,46.....
€ 890,93.....

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

De verzekering van het VBS dekt zowel tijdelijke als blijvende en zowel gedeeltelijke als volledige invaliditeit.
Wat zijn de troeven van de formule “gewaarborgd inkomen” van het VBS?

Tarief (taksen inbegrepen)

Leeftijd

uitbetaald aan de arts die invalide is door een ziekte of door een ongeval in het privé- of beroepsleven.

€ 500 per jaar en per persoon
€ 59,61
€ 159,44
€ 275,67
€ 521,56
€ 700,37

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

- Taksen inbegrepen = 9,25% abonnementstaks + 10% RIZIV-bijdrage = 19,25%
- Leeftijd om te kunnen toetreden : < 65 jaar

31 VERZEKERDE ZWARE ZIEKTEN
AIDS, Amyotrofische laterale sclerose, Cerebrospinale hersenvliesontsteking, Cholera, Diabetes, Difterie, Encefalitis, Kanker, Leukemie,
Malaria, Miltvuur, Mucoviscidose, Multiple sclerose, Nieraandoening die nierdialyse vergt, Paratyfuskoorts, Pokken, Poliomyelitis, Progressieve spierdystrofie, Roodvonk, Tetanus, Tuberculose, Tyfus, Virale hepatitis, Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa, Ziekte
van Hodgkin, Ziekte van Creutzfeld-Jacob, Ziekte van Parkinson, Ziekte van Pompe, Paludisme

• Bijzonder voordelige voorwaarden.
• Een uitkering voor elke vorm van ongeschiktheid: gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of blijvend.
• Berekening van de uitkering op basis van het hoogste invaliditeitspercentage volgens economische
en fysiologische criteria.

•
•
•
•
•
•

Behoud na de leeftijd van 60 jaar van de carensperiode waarvoor u hebt gekozen bij aansluiting.
Mogelijkheid om een rente tot € 125 000 te verzekeren (geïndexeerd).
Een politiek van soepele aanvaarding. Meestal volstaat het invullen van een medische vragenlijst.
Toetreding is mogelijk tot de leeftijd van 55 jaar.
Gelijk tarief voor mannen en vrouwen (geen discriminatie).
Een zeer aantrekkelijke premie op basis van uw leeftijd op het moment van onderschrijven.
vrije keuze van het bedrag van de verzekerde rente en van de karakteristieken
(constante of stijgende rente).

• Vrije keuze van de carensperiode.
• De mogelijkheid een stijgende rente te kiezen in geval van schade: 2,5%.
• Volledige aftrekbaarheid van de premie voor zover u uw beroepskosten rechtvaardigt en de verzekerde rente steeds
beperkt blijft tot maximum 80% van uw jaarlijks bruto inkomen.
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Een tip: aarzel niet om een vergelijking te vragen indien u reeds een polis gewaarborgd inkomen hebt, zeker als u het

2. Uw privacyverplichtingen zullen worden ten laste genomen

bedrag van de verzekerde rente onvoldoende acht.

• Verdedigingskosten bij onderzoek door toezichthouder alsook eventuele administratieve boetes (enkel deze bij
wet verzekerbaar).

Een voorbeeld: voor een jaarlijkse premie van € 1.997,31 zou u op 39-jarige leeftijd gedekt zijn voor een jaarlijkse rente van
€ 50 000 (stijgend met 2,5% in geval van schade) met een carensperiode van 30 dagen tot uw 65 jaar (of weldra 67 jaar).

3. Aansprakelijkheden zijn verzekerd die u oploopt wegens
• Inbreuken op bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens, beveiligingsfalen, nalatigheid van kennisgeving, schending

BEZITSBEVEILIGING

van de verplichtingen in de verwerking van de persoons- of bedrijfsgegevens waarvoor u aansprakelijk bent.

VERZEKERING “ALLE RISICO’S MEDISCHE INSTALLATIES EN COMPUTERS”

4. Het financieel verlies of de financiële vermindering van de beroepsactiviteit te wijten aan een

De waarborg “Alle Risico’s” is van toepassing op de verzekerde voorwerpen waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent

instelling waar u werkt).

en dekt alle schade met een onvoorzienbaar en plots karakter: vallen, stoten, indringen van een vreemd voorwerp of van een
vreemde substantie, waterschade, diefstal of poging tot diefstal, elektrisch risico met externe oorsprong, staking, oproer, brand,
bliksem, explosie.
Het is ook mogelijk om uw draagbaar materiaal wereldwijd te verzekeren of specifiek en waardevol materiaal zoals sondes
of lampen. Het tarief dat aan onze leden wordt aangeboden zal hen toelaten om ook hier hun verzekeringsbudget binnen
redelijke perken te houden.

DE CYBER-VERZEKERING
In deze snel veranderende wereld dient u als arts-specialist de digitale risico’s steeds een stap voor

netwerkonderbreking zijn verzekerd (ook bij een onderbreking van het systeem van een medische

5. Multimedia-aansprakelijkheid wordt verzekerd, zoals laster en eerroof, onopzettelijke schending
van auteursrechten, plagiaat.
6. Cyberdiefstal wordt, zijnde verlies van gelden door niet-toegestane transfer of verlies
van materiële goederen door niet-geautoriseerde leveringen.
7. Hacking telefoonsysteem waardoor u een peperdure factuur krijgt, wordt vergoed.
8. Afpersing.

te zijn. Het VBS heeft voor zijn leden een innovatieve polis ontwikkeld die niet alleen de digitale risico’s verzekert die u kan
oplopen maar tevens, bij hoogdringendheid, toegang verschaft tot een netwerk van cyberdeskundigen.
Zo krijgt u bij het afsluiten van deze polis:
• Doorlopend (24U/24u en 365 dagen/jaar) toegang tot een callcenter om claims te melden en te genieten van een
onmiddellijke ondersteuning.
• Toegang tot een panel van technische en juridische experten in het afhandelen van cyberclaims.

Deze expertise is onmisbaar voor het effectief evalueren en neutraliseren van mogelijke risico’s op het gebied van
datalekken, computercriminaliteit, menselijke fouten, enz..
• Een financiële zekerheid of het nu gaat om eigen gemaakte kosten of kosten waarvoor u aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld.
Inhoudelijk kan deze verzekeringsoplossing in 8 punten worden samengevat:
1. U zal bijgestaan en vergoed worden bij het beheersen van een verzekerde gebeurtenis :
• Eerste hulp (binnen max. 48 uuur na kennisneming) wordt verleend op juridisch en technisch gebied, en, indien nodig,
wordt een crisisconsulent aangeduid.
• Kosten worden vergoed en bijstand wordt verleend om informatie te verzamelen over de achtergrond van de inbreuk,
u te adviseren bij de kennisgevingsplicht ten overstaan van de toezichthouder en betrokken personen toe, advies te
verlenen in het kader van een reactie op een inbreuk.
• IT-bijstand bij beveiligings- of systeemfalen zal worden verleend en/of kosten vergoed o.m.
voor het opzoeken van oorzaken, omstandigheden en gevolgen, het onder controle krijgen en verhelpen van
omstandigheden, het bepalen en toepassen van herstelacties.
• De kosten om gegevens en software opnieuw te reconstitueren worden ten laste genomen.
• Kennisgevingskosten worden vergoed.
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De voornaamste uitsluitingen zijn:
• De gevolgen van elektrische of mechanische storingen van de infrastructuur (deze vallen buiten uw bevoegdheden)
• Inbreuk intellectuele eigendommen

• Onderbreking van telecommunicatie
Een moduleerbaar programma:
U kan het kapitaal kiezen dat u wenst te verzekeren en optioneel kiezen of u een verzekering wenst voor het
inkomstenverlies dat u zou kunnen oplopen door een verzekerde netwerkonderbreking.
Vermelde premies kunnen bovendien nog met 25 % verminderen indien u uitsluitend in een medische instelling werkzaam
bent :
Verzekerd bedrag (*) (per schade/per jaar)

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 250.000,00

Volledig pakket inclusief Netwerkonderbreking

€ 325,00

€ 375,00

€ 500,00

Pakket zonder dekking Netwerkonderbreking

€ 245,00

€ 320,00

€ 385,00

Premies (**)

(*) Afhankelijk van de gekozen formule zijn er voor sommige waarborgen sublimieten per schade/per jaar – zie aanvraagformulier
(**) premies inclusief taksen

Tijdig reageren is van cruciaal belang bij een beveiligings- of een privacylek. Met een draaiboek voor dergelijke incidenten en
toegang tot externe middelen bent u in staat om efficiënt en kosteneffectief te reageren op het lek en er snel van
te herstellen.
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AANSPRAKELIJKHEID
De wereld van de aansprakelijkheidsverzekering, vooral de beroepsaansprakelijkheid, verandert voortdurend. De wet
betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, gestemd op 30 maart 2010 (B.S. van 02.04.2010),
illustreert dit. Zoals u weet is er door de invoering van deze wet een vergoeding via een fonds voor de therapeutische
ongevallen “zonder fout”. Alle andere gevallen waaruit lichamelijke schade ontstaat blijven onder de klassieke regels van de
aansprakelijkheid vallen en zullen verder door de verzekeraars worden vergoed. Wij handhaven onze huidige benadering
die erin bestaat om met de steun van onze Concordia verzekeringsconsulenten een oplossing “op maat” uit te werken die
rekening houdt met de diversificatie volgens de disciplines en de praktijk enerzijds en de collectieve oplossingen die
onderhandeld worden op het niveau van de ziekenhuizen anderzijds. Vermeldenswaard is een initiatief dat Concordia
op ons verzoek heeft genomen voor artsen die op het einde van hun loopbaan een bepaalde activiteit in “privékabinet”
verderzetten. Omdat deze confraters geen beroep meer kunnen doen op de collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid
van het ziekenhuis, ondervinden zij dikwijls moeite om een verzekeringspolis op individuele basis af te sluiten. Voor hen is er
nu een oplossing. Aarzel dus niet Concordia in dat verband te contacteren.

2.1 De verzekering BA van de medische raad

Juridische materies en interventielimieten (*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerlijk verhaal...............................................................................................................................
Strafrechtelijke verdediging...............................................................................................................
Burgerlijke verdediging......................................................................................................................
Insolventie van derden.....................................................................................................................
Strafrechtelijke borgstelling...............................................................................................................
Arbeids- en sociaal recht...................................................................................................................
Prejudiciële vragen voor Europees Hof.............................................................................................
Algemene contracten.........................................................................................................................
Rechtsbijstand na brand....................................................................................................................
Huurrechtsbijstand.............................................................................................................................
Fiscaal recht......................................................................................................................................
Disciplinaire verdediging....................................................................................................................
Administratief recht............................................................................................................................

€ 100 000
€ 100 000
€ 100 000
€ 25 000
€ 25 000
€ 15 000
€ 15 000
€ 20 000
€ 50 000
€ 20 000
€ 20 000
€ 50 000
€ 20 000

(*) deze interventielimieten zijn te verhogen met de niet recupereerbare btw

Continuïteit: na het stopzetten van de polis bij het einde van de beroepsactiviteit zal nog gedurende 5 jaar dekking worden
verleend voor schadegevallen die hun oorsprong vinden tijdens de verzekerde periode maar pas nadien tot uiting komen.
Minimumgeschil

Medische Raad, of van zijn leden, te verzekeren voor schade die tijdens de uitoefening van hun functie voortvloeit uit

Het minimumgeschil bedraagt € 500, uitgezonderd voor de waarborgen burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging,
disciplinaire verdediging, strafrechtelijke borgstelling, voorschot op schadevergoeding, voorschot op vrijstelling van de polissen
BA en voorafgaandelijke plaatsbeschrijving.
De Verzekeraar neemt het administratief beheer ten laste voor schadegevallen waarvan de waarde van het geschil hoger is

vergissingen, nalatigheden, vergetelheden, fouten en in het algemeen van alle daden die schade berokkenen. De waarborgen

dan € 350.

Het doel van de polis die het VBS voorstelt is de wettelijke, contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van de

hebben betrekking op de lichamelijke, de materiële maar ook en vooral de immateriële schade. Er moet worden benadrukt dat
de schadevergoedingen die vandaag de dag worden geëist wanneer de aansprakelijkheid van de Medische Raad of van zijn
leden in gebreke wordt gesteld, voornamelijk van immateriële aard zijn aangezien het vooral gaat om inkomensverlies door

Preventie ("service box"): Tevens kunt u beroep doen op een preventief juridisch advies en een analyse van de documenten
wanneer er nog geen geschil is maar de omstandigheden hier wel kunnen toe leiden.

ontslag.

Wat zijn de opvallendste uitsluitingen?

Het is belangrijk dat uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat de klassieke aansprakelijkheidscontracten, individueel of

• Geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht, associatieovereenkomsten,
feitelijke verenigingen, geschillen tussen associatieleden onderling alsook geschillen tussen
vennoten onderling

collectief, meestal enkel de lichamelijke of materiële schade in rekening nemen.
Indien u denkt adequaat verzekerd te zijn, zorg er dan voor daar bevestiging van te krijgen.
De overeenkomst van het VBS houdt rekening met de wijziging van § 5 van artikel 140 van de
wet op de ziekenhuizen, die betrekking heeft op de financiële toestand van de artsen
en met het K.B. van 18/12/2001 over de vertrouwelijkheid van informatie.
Door deze twee wijzigingen is de aansprakelijkheid van de Medische Raad toegenomen. Hierdoor zijn ook de leden meer
blootgesteld aan klachten, waardoor hun patrimonium in gevaar kan komen.
Er worden u twee opties voorgesteld:
1) dekking van immateriële, materiële en lichamelijke schade voor een bedrag van € 1 239 467

Zijn uitgesloten, de schadegevallen met betrekking tot:

• Geschillen waarin u als bouwheer betrokken bent, binnen eender welk rechtsdomein, in verband met, direct of indirect, het
bouwen, kopen “sleutel op deur”, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en slopen waarbij de tussenkomst van
een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is
• De waarneming van uw belangen in hoedanigheid van eigenaar, houder of bestuurder van voertuigen
• Geschillen in het kader van het privéleven
Opgepast: de verzekeraar neemt enkel de honoraria van de advocaat ten laste, na een poging tot minnelijke schikking van
het geschil.
Jaarpremie: € 234,90 (alle taksen inbegrepen).

Jaarpremie per lid: € 94,79 (alle taksen inbegrepen).
2) dekking van immateriële, materiële en lichamelijke schade voor een bedrag van € 2 500 000
Jaarpremie per lid: € 113,75 (alle taksen inbegrepen).

2.2 De verzekering rechtsbijstand
Deze overeenkomst is onderhandeld met een verzekeraar die gespecialiseerd is in de zeer complexe materie van de verzekering
“Rechtsbijstand”. Deze rechtsbijstand is verworven volgens het all risk-beginsel.
Met andere woorden, alles wat niet specifiek door de Verzekeraar is uitgesloten is gedekt met bovendien uitbreiding tot de
volgende waarborgen:
• Insolventie van derden
• Strafrechtelijke borgstelling
• Voorschot op schadevergoeding
• Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.
• Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving
8|
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DE REISVERZEKERING

DE PRIVÉVERZEKERING

Een wereldwijde en multirisico reisverzekering, is exclusief ter beschikking van u en uw gezin.

Onze verzekeringsmakelaar Concordia past hier hetzelfde principe toe als voor de hiervoor vermelde kaderovereenkomsten,
nl. zo uitgebreid mogelijke dekkingen tegen het gunstigste tarief.

• Een “full option” dekking: u geniet niet alleen van de uitgebreide klassieke voorwaarden (medische kosten tot
€ 400 000, repatriëring, …) maar ook van een vergoeding in geval van verlies, diefstal en vernieling van uw bagage,

De hieronder vermelde waarborgen vullen onze kaderovereenkomsten aan:

vertraging van uw vlucht, of ook nog in geval van een lichamelijk ongeval, enz.

• Asclepios Travel Select (dit is de naam van onze formule) biedt u het hele jaar door een
bescherming op hoog niveau en dit 24u/24u, zowel voor privé- als beroepsreizen, wat de fiscale aftrekbaarheid van de

Of het nu gaat over uw privéwoning of uw kabinet, het gebouw of de inhoud, u kunt genieten van de beste formules die de

premie rechtvaardigt. De jaarpremie voor de hoofdverzekerde bedraagt € 170 (alle taksen inbegrepen). Wanneer u op

markt biedt en dit tegen zeer competitieve tarieven. U kunt kiezen tussen zeer uitgebreide waarborgen of een

vakantie gaat, kunnen uw partner en uw kinderen worden verzekerd voor een supplement van € 10 per jaar!

verzekering van het type “Alle Risico’s” die uiteraard de meest optimale bescherming biedt aangezien in dit geval alles

Oftewel slechts € 180 per jaar voor het ganse gezin.

gedekt is, behalve hetgeen uitdrukkelijk door de Verzekeraars is uitgesloten.

• Auto

De tussenkomsten van de Verzekeraar zien er als volgt uit:
WAARBORGEN PER VERZEKERDE
Medische kosten..............................................................................................
Vrijstelling per jaar voor medische kosten na ziekte.........................................
Diefstal, vernietiging, verlies van bagage.........................................................
Vrijstelling: 50 euro
Bagagevertraging van meer dan 8u.................................................................
Vertraging van het vliegtuig van meer dan 4u..................................................
Annulatie of onderbreking van de reis..............................................................
Psychologische hulp.........................................................................................
Gezinshulp.......................................................................................................
BIJSTAND
Repatriëring, sanitair transport.........................................................................
Overname van de hotelkosten.........................................................................
Transportkosten en verblijfskosten voor één familielid
in geval van ziekenhuisopname van de verzekerde
Repatriëring van het stoffelijk overschot ..........................................................
Vergoeding van de kosten voor een doodskist.................................................
Bijstand aan de verzekerde reisgenoten..........................................................
Juridische bijstand bij verkeersongevallen
in het buitenland...............................................................................................
Strafrechtelijke borgtocht..................................................................................
Opsturen van geneesmiddelen........................................................................
Ter plaatse sturen van een arts........................................................................
Diefstal of verlies van reisdocumenten.............................................................
Vervroegde terugkomst in geval van ernstige ziekte of
Overlijden van een familielid............................................................................
Verplaatsingskosten van een vervangende medewerker...................................
Telecommunicatiekosten..................................................................................
Opsporings- en reddingskosten .....................................................................
Ontvoering, onrechtmatige hechtenis...............................................................
Natuurrampen .................................................................................................
(verlenging van verblijf indien terugkeer onmogelijk)
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• Multirisico woning – brand – diefstal

€ 400.000
€ 75
€ 4.000
€ 400
€ 150
€ 3.000
€ 5 eerste consulten
€ 200
reële kosten
€ 125

Onze makelaar zal u van exclusieve waarborgen laten genieten, ongeacht of u uw voertuig voor privé- of
beroepsdoeleinden gebruikt. De gratis “bijstand na ongeval” komt erbij. Deze bijstand is geldig in België, 24u op 24 en 7
dagen op 7 (depannage, slepen, terugkeer naar huis) en gaat samen met de terbeschikkingstelling van een vervangwagen
tijdens de duur van de herstellingen, zelfs indien u in fout bent.

• Uw overige privéverzekeringen
Of we nu spreken over verzekering diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid familiale, rechtsbijstand,
verzekering huispersoneel of bijstand, exclusieve VBS-tarieven zullen u worden aangeboden.

€ 1.500
reële kosten
€ 2.000
reële kosten
€ 2.500
€ 12.500
reële kosten
reële kosten
reële kosten
reële kosten
reële kosten
€ 125
€ 12.500
€ 125 euro/dag gedurende max. 100 dagen
€ 150 euro/dag gedurende max. 5 dagen
en € 50/dag/persoon voor uw partner
en kinderen als zij verzekerd zijn

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke schade.........................................................................................
Materiële schade..............................................................................................
In beide gevallen vrijstelling.............................................................................

€ 250.000
€ 250.000
€ 125

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Overlijden na ongeval.......................................................................................
Blijvende invaliditeit..........................................................................................

€ 150.000
€ 150.000
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PATRIMONIUMBEHEER
U weet dat onze makelaar, die sinds meer dan 30 jaar onze partner is, een specialist is in de medische wereld. Zijn knowhow
strekt zich uit tot de verzekeringen “overlijden”, “sparen”, “beleggingen” met hun specifieke fiscale aspecten
(belastingvermindering of belastingaftrek) en uiteraard het luik “RIZIV” ten voordele van onze geconventioneerde collega’s.
De materie betreffende de “pensioenverzekeringen” is zeer ingewikkeld en streng gereglementeerd. U kunt rekenen op de
specialisten van Concordia om klaar te zien in de talrijke mogelijkheden die de markt biedt op het vlak van het VAPZ, de
groepsverzekering, de IPT, het langetermijnsparen, POZ en het hypothecair krediet (indien u beslist om in onroerend goed te
investeren, zullen de verschillende mogelijkheden u worden uitgelegd met hun voor- en nadelen naargelang uw persoonlijke
situatie).
Het einde van een loopbaan of een overdracht van patrimonium gebeurt niet onvoorbereid.
De Belgische of buitenlandse “op maat gemaakte” oplossingen zullen u worden uitgelegd.
Overtuig uzelf en vraag een gepersonaliseerde studie van uw dossier.

ONZE BUDGETTAIRE "PLUS"
Louter ter illustratie vindt u hieronder een vergelijking tussen de tarieven voor verzekeringen die u als lid van het VBS kunt
onderschrijven en vergelijkbare verzekeringen (met dikwijls beperktere dekkingen) op de markt.
Onze arts-specialist is 39 jaar oud en wenst de volgende dekkingen:
WAARBORGEN

TARIEF VOORBEHOUDEN AAN DE LEDEN VAN HET VBS

MARKT

Hospitalisatie

€ 202,82

€ 299,27

Individuele Ongevallen

€ 296,28

€ 445,49

Gewaarborgd Inkomen

€ 1.997,31

€ 3.724,14

Alle risico’s medisch materiaal
(voor een verzekerd kapitaal van € 50 000)

€ 142,29

€ 192,33

Rechtsbijstand

€ 234,90

€ 357,00

Cyber (basis-formule)

€ 245,00

€ 600,00

Totaal

€ 3.118,60

€ 5.618,23

Uw voordeel: 44%
Aarzel niet meer en contacteer onze gesprekspartner bij onze partner Concordia.
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