
AG Insurance DKV Ethias KBC

Polissen
hospitalisatie-
verzekering

Ambulante zorg
voor en na een
ziekenhuisopname

Dagopname

Ereloonsupplementen
eenpersoonskamer

Wachtpolis AG Care Vision
Instapleeftijd wordt 
vastgeklikt
Vergoedt kosten 
die niet gedekt worden 
door verzekeraar werkgever 

Leeftijdsgrens: 69 jaar 
• op 50 jaar: € 28,07 
per maand
• op 55 jaar: € 33,45 
per maand

Plan Horizon

Leeftijdsgrens: 64 jaar
• op 50 jaar: € 23,30 
per maand (buiten Brussel)
• op 55 jaar: € 24,75 
per maand (buiten Brussel)

Plan Medi-Next 

Geen leeftijdsgrens
• op 50 jaar: € 105,25 
per jaar
• op 55 jaar: € 118,08 
per jaar

KBC Hospitalisatieplan
met onmiddellijke of
uitgestelde activatie
waarborg hospitalisatie

Leeftijdsgrens: 65 jaar
• op 50 jaar: € 50 per
maand
• op 55 jaar: € 59 per
maand

Neen

AG Care Hospitalisatie

Leeftijdsgrens: 69 jaar

Instap op 65 jaar: € 86,50 
per maand

Plan IS 2000
100 % terugbetaling 
CliniComfort, CliniBudget

Leeftijdsgrens: 69 jaar

Instap op 65 jaar voor Plan
IS 2000: € 119,57 per
maand.

Medi-Basis, 
Medi- Comfort 
en Medi-Plus

Leeftijdsgrens:
geen voor Medi-Basis,
64 jaar voor Comfort en
Plus
Instap op 65 jaar in Medi-
Basis: € 320,40 per jaar

KBC Hospitalisatie met
genivelleerde premie
KBC Hospitalisatie met
risicopremie
Leeftijdsgrens: 65 jaar

Instap op 65 jaar:
• met genivelleerde 
premie: € 1.190/jaar
• met risicopremie 
(gaat omhoog met 
leeftijd): € 683/jaar

Argenta Cares 2(formules "Individueel" en
"Gezin") Met opties "Protect" en "Cover"
Leeftijdsgrens: 70 jaar
• Premie/persoon op 65 jaar: 
€ 272,35 per jaar

• met optie Protect: + € 105,17 
vanaf 60 jaar

• met optie Cover: + € 152,29  
vanaf 60 jaar

Aras Care eenpersoonskamer 
(formules "Individueel" en "Gezin")
Leeftijdsgrens: 64 jaar
• Premie/persoon op 65 jaar: 
€ 637,77 per jaar

1 maand voor en 3 maanden 
na opname 
(mogelijk 2 maanden 
voor en 6 maanden na)

30 dagen voor 
en 90 dagen na opname
100 %

Comfort en Plus:
30 dagen voor en
90 dagen na opname

2 maanden voor 
en 6 maanden 
na opname

Argenta Cares 2: Ja, € 50 per opname 
met overnachting, met maximum 
van € 620 per jaar. 
Aras Care: Ja, € 37,5 per opname met overnachting

Ja, plus extra bijstand Ja, 
voor verblijf tot 3 maanden

Ja Voor beide polissen : Ja

Integraal terugbetaald 
(beperkingen in dure 
ziekenhuizen)

Terugbetaling hangt af
van formule. 
Medi-Comfiort: tot 300%
van de wettelijke
tussenkomst

Plan IS 2000
integrale terugbetaling

Integrale terugbetaling,
geen beperking 
(tenzij voor bepaalde 
dure ziekenhuizen).

Argenta Cares 2 en Aras Care: 
Beperking tot 200% van de tussenkomst
door het ziekenfonds voor bepaalde 
ziekenhuizen ongeacht het kamertype.

Opname in het
buitenland

Ja Binnen Europa of land
met overeenkomst: ver-
goeding zoals in België. 
Verblijf langer dan 6 man-
den: geen dekking meer.

Beperkte tegemoetko-
ming in land buiten 
Europa of zonder ver-
drag met België

Ja, tot maximum 50 % meer dan het 
terugbetalingstarief indien de medische 
behandeling in België zou hebben 
plaatsgevonden.

Ja Ja Ja

Een hospitalisatieverzekering bij een privéverzekeraar
Argenta



Hospitaal Plus 100, 
Hospitaal Plus 200 
en Hospitaal 
Plus Franchise 
Dagforfait Basis en
Dagforfait Plus

Geen leeftijdsgrens voor 
Hospitaal Plus 100 
Tot 66 jaar voor de anderen 

Jaarpremie bij instap 
op 65 jaar: 
HP 100: €326,76
HP 200: €686,04
HPF: €85,56
DFB: €53,64
DFP: €153,12

CM Hospitaalplan,  
CM Hospitaalfix,
Hospitaalfix Extra

Geen leeftijdsgrens 
Wel lagere premie 
als je aansluit voor 60 jaar 
3 maanden wachttijd

Jaarpremie bij instap 
op 65 jaar: €265,8 
Jaarpremie bij instap 
vanaf 66 jaar: €306,72

Hospitalia,  Hospitalia+
Hospitalia Ambulant 
en Forfait H

Geen leeftijdsgrens 
voor Hospitalia
Hospitalia+ tot 65 jaar

Jaarpremie bij instap 
op 65 jaar
Hospitalia: €588,48
Forfait H: €120,72 

KliniPlan voor verblijf 
in tweepersoonskamer 
en KliniPlanPlus,
voor verblijf in 
eenpersoonskamer

Geen leeftijdsgrens 
voor aansluiting

Jaarpremie bij instap 
op 65 jaar
KliniPlan: €263,28
KliniPlanPlus: €738,72

HospiPlan, AmbuPlan, 
HospiPlus en AmbuPlus

Geen leeftijdsgrens, maar best
aansluiten net voor 65 omwille
van de prijs + toeslag vanaf 70
als je aansluit na 65 jaar

Jaarpremie bij instap 
op 65 jaar: 
Basisformule:
• maand van 65ste 

verjaardag: €269,52/jaar 
• nadien: €355,80

Comfortformule:
• maand 65ste 

verjaardag: €416,88
• nadien: €518,64 

1 maand voor en 3 maanden
na opname 

Dekking ambulante zorg
voor bepaalde ernstige ziek-
ten, buiten opname

1 maand voor en 3 maanden
na opname bij HP100, HP200
en HPF

Max. €575/jaar bij HP100 
en HPF

Max. €750/jaar bij HP200
Bij alle formules max. 100% 
van de Riziv-tussenkomst

Hospitalia: 1 maand voor
tot 1 maand na opname
Hospitalia+: 1 maand voor
tot 3 maanden
na opname.

Forfait afhankelijk van 
de kamerkeuze
KliniPlan: 5% van 
terugbetaalde bedrag 
bij eenpersoonskamer
10% bij twee- of
meerpersoonskamer
Max. €313,95 per opname
KliniPlanPlus:
10% bij eenpersoonskamer
15% bij twee- of
meerpersoonskamer
20% bij daghospitalisatie
Max. €523,24 per opname

Basisformule: forfait € 400
Comfortformule: tot € 400 op
basis van kosten 30 dagen
voor en 90 dagen na opname.

Ja Ja Hospitalia+: max. €25 
voor diverse kosten 
in eenpersoonskamer

Ja Ja

Max. €500 
per kalenderjaar 
en per verzekerde.  

Max. bedrag wettelijke
tegemoetkoming

Hospitalia: tot €200
per dag
Hospitalia+: tot  €360
per dag

KliniPlan: 
max. €523,24/jaar
KliniPlanPlus: 
max. €1046,49/jaar

Max. 10 dagen

Tot 100% van vastgelegde 
tarief 

HP 100: begrensd op 100% 
Riziv- tegemoetkoming 
HP 200: begrensd op 200%
Riziv-tegemoetkoming

Hospitalia+: 300% 
Riziv-tegemoetkoming

100% Riziv-tarief HospiPlan: tot max. 100%
boven Riziv-tarief
HospiPlanPlus:
tot max. 200% 
boven Riziv-tarief

CM Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke De Voorzorg en  Vlaams Neutraal 
Christelijke Mutualiteit Ziekenfondsen Bond Moyson Ziekenfonds
Neen Neen Hospitalia Continuïteit Neen HospiContinu

Instappen Geen leeftijdsgrens
tot 64 jaar Wie met pensioen gaat,

stapt in in de gewone
formule

Contracten voor wie
geen verzekering heeft
via het werk en
dus geen wachtpolis

Ambulante zorg
voor en na  een
ziekenhuisopname

Dagopname

Opname in het
buitenland

Ereloonsupplementen
eenpersoonskamer

Wachtpolis

Een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds


