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ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
Tarieven 2019

Speciaal ongevallenplan

Exclusief voor ASSSA
polishouders van

ziektekosten 

- Particuliere medische bijstand voor letsels bij verkeersongevallen

- 10.000 € bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid door ongeval

- 10.000 € bij overlijden door ongeval

Inbegrepen

wereldwijde medische bijstand bij noodgevallenInternationale bijstand tot 12.000 €

Afsluitingsvoorwaarden

De verzekeringsaanvraag, gezondheidsvragenlijst en de automatische bankafschrijving 
(Sepa-incasso) dienen door de verzekerde te worden ingevuld en ondertekend. De verzekeringspolissen 
kunnen desgewenst worden uitgegeven in het Spaans, Engels, Duits en in het Nederlands.

De premie voor elke persoon is gebaseerd op de actuariële leeftijd bij het tekenen van het contract 
(m.a.w. de leeftijd die het dichtst bij de volgende of vorige verjaardag ligt). 

De polissen worden aangegaan op kalenderjaarbasis (waarbij de eerste betalingsperiode loopt vanaf de 
afsluitdatum tot 31 december).

In éénzelfde  polis kan de verzekeringnemer, zijn/haar partner en eventuele gezinsleden (rechtstreekse  
bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn) die op hetzelfde adres wonen, laten meeverzekeren.

De jaarlijkse premie kan gespreid worden betaald: maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks, zonder 
extra kosten. Gespreide betalingen moeten verplicht via automatische afschrijving worden voldaan.

Polishouders die voor JAARLIJKSE betaling kiezen, krijgen een extra KORTING van 2%.

Dekking met levenslange garantie

Geen premieverhoging door het bereiken van hogere leeftijd

Contractuele garantie voor het behoud van de polis ongeacht leeftijd of ziekte

2% korting op de jaarlijkse betaalmethode

Belastingen 0,15% (niet inbegrepen) Kosten van de cheque: 2 €

LEEFTIJD BASIC STANDARD PLUS MASTER

Jaarlijkse netto premies - -

50 - 59 

<50

60 - 64 

65 - 69 

75 - 79 1.924 €

70 - 74 

733 € 812 € 891 € 1.023 €

852 € 1.050 € 1.311 € 1.612 €

1.050 € 1.364 € 1.665 € 1.967 €

1.233 € 1.783 € 2.098 € 2.412 €

1.678 € 2.202 € 2.544 € 2.884 €

35,98 €/jaar
(incl. belastingen)


