PLAN GEZONDHEIDSZORGEN FEDERALE OPENBARE DIENSTEN
Mogelijkheid tot Individuele verderzetting:
Bij beëindiging van de aansluiting of opzegging van de overeenkomst gezondheidszorgen FOD
zal Fortis Insurance Belgium slechts de kosten van ziekenhuisopname en ambulante medische
verzorging vergoeden die gemaakt werden tijdens de verzekerde periode.
Elke niet-gepensioneerde verzekerde kan een individuele verzekering gezondheidszorgen
afsluiten wanneer de aansluiting wordt stopgezet:
•
•

Ingeval van beëindiging of verbreking van de statutaire arbeidsverhouding /
arbeidsovereenkomst tussen de hoofdverzekerde en de betreffende federale openbare
dienst;
ingeval de gezinsleden niet meer beantwoorden aan de criteria bepaald onder punt 4 van
de overeenkomst gezondheidszorgen FOD.

De aangeslotene kan dan van volgende voordelen genieten:
voor het individuele contract gelden geen medische formaliteiten of wachttijden;
-

er zijn geen uitsluitingen van voorafbestaande aandoeningen of beperkingen van medische
aard bij het sluiten van het individuele contract;

-

Fortis Insurance Belgium ziet af van zijn herzienings- of opzeggingsrecht;

-

de te betalen premie is die van het individuele tarief in overeenstemming met zijn leeftijd bij
aansluiting bij de individuele verzekering.

De algemene voorwaarden zijn die van de individuele contracten die van kracht zijn bij de
voortzetting, maar aangepast om rekening te houden met de bovengenoemde voordelen.
Deze voordelen worden verleend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :
a.

het personeelslid moet sinds minstens 3 jaar aangesloten zijn bij de overeenkomst
gezondheidszorgen FOD. Als deze voorwaarde vervuld is, moeten de leden van zijn gezin
aangesloten zijn sinds het tijdstip waarop ze aansluitbaar waren of sinds minstens 3 jaar.
De ter mijn begint ten vroegste te lopen vanaf de datum van aansluiting bij de vorige
verzekeraar van de respectieve federale openbare dienst.
Deze voorwaarde wordt niet toegepast ingeval van overlijden of echtscheiding van het
personeelslid of ingeval van stopzetting van de activiteiten van de werkgever, voor zover
de aansluiting gebeurd is op het tijdstip waarop aan de aansluitingsvoorwaarden was
voldaan. Hetzelfde geldt voor het kind van wie de aansluiting wordt beëindigd.
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b.

De aanvraag tot individuele verzekering moet ingediend worden uiterlijk 30 dagen volgend
op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst gezondheidszorgen FOD, zijnde 1 januari.
Ze moet betrekking hebben op alle aangeslotenen van eenzelfde gezin die op hetzelfde
tijdstip uit de overeenkomst gezondheidszorgen FOD stappen. Het individuele contract
moet in voege treden op de eerste dag volgend op het einde van de aansluiting bij de
overeenkomst gezondheidszorgen FOD.
De individuele verderzetting kan enkel worden toegekend indien de verschuldigde premie
voor het verzekeringsjaar waarin de aangeslotene uit de overeenkomst gezondheidszorgen
FOD stapt, volledig (i.e. tot en met 31 december) en tijdig betaald werd.

c.
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d.
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Fortis Insurance Belgium behoudt zich het recht voor deze bepalingen te herzien, onder meer
bij wijzigingen van de algemene voorwaarden of van het tarief voor de individuele contracten.

Employee Benefits, Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel – Tel. +32(0)2 664 10 65 – Fax +32(0)2 664 75 20 – www.fortisinsurance.be
Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de takken 21 ‘Levensverzekeringen’ (KB 4/7/79 – BS 14/7/79), 23 ‘Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen’
(KB 30/3/93 – BS 7/5/93), 26 ‘Kapitalisatieverrichtingen’ (Beslissing CBFA 26/4/05 – BS 12/5/05), 27 ‘Beheer van Collectieve Pensioenfondsen’ (KB 11/1/91 – BS 13/2/91) en alle
takken ‘Niet-Leven’ (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 – BS 14/7/79, KB 29/12/86 – BS 14/1/87, KB 7/12/88 – BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 – BS 14/6/05)

