
VERZEKERING GEZONDHEIDSZORGEN ING/ETHIAS/MEDEXEL
Dit overzicht van de belangrijkste dekkingen is op zich volledig noch bindend. Enkel de modaliteiten zoals
voorzien in het reglement editie 01/04/2015 zijn geldig.

Hoe dien je je kosten in?
 bij voorkeur via e-mail: inscannen en mailen naar ing.claims@medexel.be
 de post: MedExel - Promut bvba, Louis Mettewielaan 74/76, 1080 Brussel.
 www.mymedexel.be

Beperkingen van de alternatieve dekking t.o.v. de volledige dekking
- Geen dekking voor de kosten gelinkt aan een verblijf in een eenpersoonskamer.
- Vrijstelling van € 100/jaar/persoon voor het geheel van de ambulante dekkingen.

Ernstige ziekten – zie lijst van 52 ernstige ziekten in het reglement.
Algemeen: 100% max. 3 x RIZIV-waarde, kamerplafond: € 175/dag, privé-verplaatsingen aan ING-barema, geen
beperking in tijd.

Hospitalisaties: verblijven van minstens 1 dag en 1 nacht in een erkend ziekenhuis.
Algemeen: 100% max. 3 x RIZIV-waarde, kamerplafond: € 125/dag, pre/postdekking = 60/180 dagen.

Operaties: alle RIZIV-erkende operaties in een ziekenhuis maar ook in one-day clinic of in het kabinet van de arts
(dus ook dekking indien niet gelinkt aan een hospitalisatie bvb. verwijderen van een vlekje of wrat,
tandontzenuwing, …). Algemeen: 100% max. 3 x RIZIV-waarde, pre/postdekking = 60/180 dagen.

Brillenglazen en lenzen: max. 50% van de kostprijs van de glazen, beperkt tot € 175/jaar.

Tandprothesen (vaste en uitneembare tandprothesen, bruggen, kronen, stifttanden, implantaten, herstellingen):
30% van het saldo beperkt tot € 2000/jaar (max. 1 prothese per 6 maanden).

Hoorapparaten en prothesen: 100% maar beperkt tot 2 x RIZIV-waarde.

Orthodontische behandelingen:  100% maar beperkt tot 2 x RIZIV-waarde. Ook gelijkwaardige dekking voor niet
RIZIV-erkende behandelingen (volwassenen).

Kinesitherapie, osteopathie en chiropraxie:
 eender de reden: 20 zittingen/jaar,  max. € 13/zitting.
 voor reuma: 50 zittingen (met inbegrip van de 20 hierboven)/jaar,  max. € 13/zitting.

Medische beeldvorming (radiografies, tomografies, scanners, EKG, echografies, …): 100% max. € 100/jaar.

RIZIV-erkende Logopedie: 100% max. € 100/jaar.

Geneesmiddelen, materiaal, acupunctuur voor tal van aandoeningen: 100% max. € 100/jaar/aandoening.

Thuisbevallingen: zelfde terugbetaling als een bevalling in een ziekenhuis.

Niet RIZIV-erkende hoornvliesoperaties (Lasik, Excimer, Lasek, ooglaseren) : max. € 400/oog/jaar.

Medisch geassisteerde procreatie: max. € 1000/jaar/koppel.

Eenvoudige breuken: 100%.  Bij complexe breuken waarvoor een operatie of hospitalisatie nodig is -> zie regels
hospitalisatie of operatie.

Onder verdoving uitgevoerde RIZIV-erkende prestaties in een ziekenhuis: 100% (bvb. het onder verdoving
hechten van een wonde na val).

Medische kosten indien de patiënt overlijdt vóór de operatie of hospitalisatie: 100%.

Jaarplafonds
Afhankelijk van de ziekte of aard van de kosten zijn er 3 jaarplafonds: € 20.000 voor een ernstige ziekte,  € 15.000
voor bepaalde hart- of aderoperaties, € 10.000 voor alle andere.


