Scheiden?

Pas je ziekenfondsdossier aan
en blijf goed verzekerd zonder zorgen

Partena, de gezonde reflex.

BIJ EEN SCHEIDING KOMT HEEL WAT
PAPIERWERK KIJKEN. OOK VOOR JE
ZIEKENFONDSDOSSIER, EN EVENTUEEL OOK
DAT VAN JE KINDEREN, ZIJN ER EEN PAAR
EXTRA AANPASSINGEN NODIG.
JE KLANTENADVISEUR LOODST JE GRAAG
SNEL EN EFFICIËNT DOOR DE NODIGE
AANPASSINGEN. DEZE BROCHURE ZET DE
NODIGE INFO OP EEN RIJTJE.
Waar je aan moet denken:
1. Feitelijk of wettelijk gescheiden?
2. Wat met het dossier van de kinderen?
3. Wat verandert er voor je extra
verzekeringen?
4. Verandert je ziekte- of invaliditeitsuitkering?
5. Contacteer ons!

FEITELIJK OF
WETTELIJK GESCHEIDEN?
DE GEVOLGEN VOOR JE DOSSIER
Feitelijke scheiding
Een feitelijke scheiding, of een scheiding ‘van tafel en
bed’, betekent dat je als partners niet meer op dezelfde
plek woont. Je blijft voor de rest wel (nog) officieel
gehuwd of samenwonend.
Is één van de partners ingeschreven als persoon
ten laste bij de ex-partner? Dat kan zo blijven, onder
bepaalde voorwaarden. Je klantenadviseur bekijkt het
voor je in detail.

Wettelijke scheiding
Zijn jullie uit elkaar, woon je niet meer op dezelfde
plek, en is jullie huwelijk bij wet ontbonden, dan ben je
wettelijk gescheiden.
• Ben je ingeschreven ten laste van je ex-partner, dan
moet je nu een eigen dossier laten opmaken bij je
ziekenfonds. Je klantenadviseur helpt je daar graag bij.
• Zijn jullie beiden als titularis ingeschreven, dan
hoef je geen nieuw ziekenfondsdossier op te starten. Je
klantenadviseur helpt je wel graag je contactgegevens
en bankrekeningnummers aan te passen.
Let op: dit geldt niet voor je bijkomende verzekeringen.
Je leest er verder meer over.
• Heb je kinderen, dan zijn er voor hun dossiers een paar
aanpassingen nodig. Je vindt ze hiernaast.

WAT MET DE KINDEREN?
REGEL HUN ZIEKENFONDSZAKEN
CORRECT EN EFFICIËNT
Bij wie zijn de kinderen ten laste bij het
ziekenfonds?
Ga je scheiden, dan moeten de kinderen ten laste
worden ingeschreven bij één van de twee ouders.
De kinderen worden ingeschreven ten laste van de
gerechtigde die samenwoont met het kind. Of je kunt in
onderling overleg bepalen bij wie de kinderen ten laste
komen.

Hoe worden de ziektekosten van de kinderen
terugbetaald?
• Terugbetalingen gebeuren op de rekening van de
ouder bij wie de kinderen ten laste staan bij het
ziekenfonds.
• Wordt een kind ziek bij de ouder bij wie het niet ten
laste is, dan kan de terugbetaling gestort worden op
de rekening van de ouder die de kosten betaald
heeft. Zo’n specifieke terugbetaling vraag je telkens
schriftelijk aan. Je gebruikt hiervoor het document
‘Attest Tijdelijke wijziging van het bankrekeningnummer
voor terugbetalingen’ dat je bij ons kunt aanvragen
of kunt downloaden in het Onlinekantoor via
wwww.partena-onlinekantoor.be.
• Je kunt ook een vast rekeningnummer enkel voor
de terugbetalingen voor de kinderen opgeven:
een ‘kinderrekening’ waar beide ouders volmacht op
hebben. Alleen de ouder bij wie de kinderen ten laste
zijn kan een ander permanent rekeningnummer voor
terugbetaling aanvragen.

➜ JE KLANTENADVISEUR BEKIJKT GRAAG
SAMEN MET JOU DE VERSCHILLENDE
OPTIES EN BRENGT HET DOSSIER VAN DE
KINDEREN VOOR JE IN ORDE.

GESCHEIDEN?
DIT VERANDERT ER IN JE DOSSIER
Een scheiding heeft een impact op je dossier van de
wettelijke ziekteverzekering, maar ook op je voorwaarden
voor het Voordelenpakket, de Zorgverzekering en
eventuele aanvullende verzekeringen, zoals Ambulant,
Hospitalia en Dentalia Plus.
➜ Meld een scheiding daarom zo snel mogelijk
aan je ziekenfonds.

Ziekenfondsbijdrage
De ziekenfondsbijdrage en de bijdrage voor de Vlaamse
Zorgverzekering worden gesplitst vanaf de eerstvolgende
factuur die volgt op de datum van de feitelijke of wettelijke scheiding.

Hospitalia, Dentalia Plus en Ambulant
Om je verzekeringsdossier in orde te maken, raden we
aan om contact op te nemen met je adviseur. We maken
dan graag tijd voor je om alles op punt te stellen, zodat
je optimaal verzekerd bent.

Je ziekte- of invaliditeitsuitkering
Omdat je gezinssituatie wijzigt, heeft dit ook een invloed
op je vervangingsinkomen.

Geef deze info zeker door:
• De contactgegevens van beide partners
(e-mailadres, telefoon, postadres).
• Het nieuwe officiële adres van beide partners. Zo
kunnen we nieuwe kleefbriefjes opmaken voor alle
gezinsleden.
• Nieuwe bankrekeningnummers van beide partners,
en eventueel het nummer van de ‘kinderrekening’
als jullie daarvoor kiezen.

CONTACTEER ONS!
JE KLANTENADVISEUR PAST JE DOSSIER
AAN EN GEEFT ADVIES WAAR NODIG
• De adviseur van het Partena-kantoor in jouw
buurt maakt graag de tijd voor jou om je dossier
te bekijken:
-- dit kan tijdens een afspraak op een moment
dat jou het beste past. Zo hoef je ook niet te
wachten. Een afspraak maken kan online
via www.partena-ziekenfonds.be.
-- natuurlijk kun je ook langsgaan tijdens
de openingsuren in je kantoor (kijk op
www.partena-kantoren.be voor de
contactgegevens en de openingsuren).
• Je kunt je vraag ook stellen in het online
formulier op www.partena-ziekenfonds.be.

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent,
www.partena-ziekenfonds.be
Lid van
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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