Lig niet wakker van medische kosten

Reken op je
verzekering
Medicalia
7 keer goed verzekerd
met Medicalia
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Jaarlijks tot 1.500 euro per persoon terug!

Dankzij Medicalia krijg je per persoon en per
aansluitingsjaar tot 1.500 euro terug voor medische
kosten buiten een ziekenhuisopname. Zo hoef je je geen
zorgen meer te maken om dure rekeningen.
Het recht op terugbetalingen gaat in na de algemene
wachttijd van 6 maanden.
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Remgeld bij artsen en kinesisten

Bezorg ons na de raadpleging gewoon je getuigschrift
(doktersbriefje). Je krijgt zo niet alleen je terugbetaling
vanuit de wettelijke ziekteverzekering, de terugbetaling
van 75% van je remgeld vanuit Medicalia volgt
automatisch!
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Ook terugbetalingen voor paramedische
zorg of alternatieve behandelingen!

Neem naar je diëtist, osteopaat, chiropractor, logopedist,
psycholoog, ergotherapeut, homeopaat of acupuncturist het
terugbetalingsformulier voor Medicalia mee. Bezorg het
ons, en wij doen de rest.

MEDICALIA komt niet tussen in de terugbetaling van geneesmiddelen, behandelingen
van esthetische aard, verjongingskuren of tandimplantaten en tandprotheses.

Ooglaserbehandeling, brilglazen,
lenzen, hoorapparaat: waarom aarzelen?

Medicalia betaalt tot 75% van de kosten voor oog- en
gehoorzorg terug, als je een voorschrift van een erkende
oog- of NKO-arts hebt. Zorg er wel voor dat je voorschrift
niet ouder dan 12 maanden is op de datum van de
aankoop of behandeling.
Bezorg ons de originele en gedetailleerde factuur van
je erkende opticien of erkende audioloog, samen met
het terugbetalingsformulier voor Medicalia.
De terugbetaling regelen wij voor je.
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Extra cadeau voor je nieuwe baby

Partena Ziekenfonds verwelkomt je baby met een fijne
geboortepremie uit het Voordelenpakket. Maar dankzij
Medicalia krijg jij nog 250 euro extra! Bezorg ons het
uittreksel uit de geboorteakte van de burgerlijke stand,
en je baby’s spaarpot is meteen dubbel gevuld.
Voor dit geboorteforfait geldt een wachttijd van 1 jaar.
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Terugbetalingsformulieren?

Die vind je op www.partena-ziekenfonds.be/medicalia
en in het Onlinekantoor.
7

Stuur alles op naar:

Partena Ziekenfonds, Dienst Hospitalia,
Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent.
De lijst met terugbetalingen vind je op
www.partena-ziekenfonds.be/medicalia.

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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