Alles
wat je
moet
weten
over je
verzekering

Partena, de gezonde reflex.

Wat krijg je terugbetaald?
Voor opnamekosten die niet volledig gedekt zijn
door de hospitalisatieverzekering via je werk,
betaalt Hospitalia Continuïteit tot 50 euro per
opnamedag terug.

Hoe vraag je terugbetaling aan?
-- Stuur een kopie van je ziekenhuisfactuur, en een
afrekening van je hospitalisatieverzekering via het
werk naar ons op.
-- Voeg een ingevuld terugbetalingsformulier voor
Hospitalia toe.
Terugbetalingsformulieren vind je op
www.partena-ziekenfonds.be/hospitalisatieverzekering
en in het Onlinekantoor.

Stuur alles op naar:
Partena Ziekenfonds, Dienst Hospitalia,
Sluisweg 2 bus 1, 9000 GENT.
(Of geef het af in je Partena-kantoor.)

Tip

Betaal je bijdragen tijdig.
Zo reken je op een optimale
terugbetaling en riskeer je geen
stopzetting van je dekking.

Wat als je hospitalisatieverzekering
via je werk stopt?
-- Breng ons zelf meteen op de hoogte als de verzekering
via je werkgever afloopt.
-- Bezorg ons een attest van de aansluiting van de
hospitalisatieverzekering via je werkgever.
-- Je kunt onmiddellijk in Hospitalia of Hospitalia Plus
instappen. Hospitalia Plus biedt de ruimste dekking.

Wat als je 65 jaar wordt?
-- Hospitalia Continuïteit stopt van rechtswege als
je 65 wordt.
-- Je kunt onmiddellijk in Hospitalia of Hospitalia Plus
instappen. Hospitalia Plus biedt de ruimste dekking.
-- Wij bezorgen jou de nodige documenten.
-- Bezorg ons de ingevulde documenten terug,
samen met een attest van de aansluiting van de
hospitalisatieverzekering via je werkgever.

Geef wijzigingen in je
gezinssamenstelling meteen door.
-- Bijvoorbeeld een geboorte, overlijden, scheiding.
-- Elke laattijdige of foute verklaring heeft gevolgen
voor de dekking van je polis Hospitalia Continuïteit.

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE/
HOSPITALISATIEVERZEKERING

Heb je een klacht of probleem? Meld ze op www.partena-ziekenfonds.be/meldpunt. Wij helpen je graag
verder. Voor alle details en uitzonderingen over de terugbetalingen verwijzen we naar de algemene
voorwaarden. Die lees je op www.partena-ziekenfonds.be/hospitalisatie. Een papieren exemplaar kun je
gratis verkrijgen op aanvraag.

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent,
www.partena-ziekenfonds.be
Partena Ziekenfonds biedt samen met
Partena Hulp in huis en Partena Kinderopvang
kwalitatieve oplossingen aan op vlak van
gezondheid en persoonlijk comfort.
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