
Hospicare Flexible en Ambucare Flexible

Als werkgever houdt u van gemotiveerde en gelukkige werknemers. 

Extralegale voordelen spelen daarin een grote rol. Met het pakket 
gezondheidszorgen van AG Insurance is uw werknemer volledig 

beschermd tegen medische kosten van allerlei aard. Het combineert 

de voordelen van onze waarborgen Hospicare Flexible en Ambucare 
Flexible. Het is het meest complete verzekeringspakket op de 

markt, hét vangnet voor wie pech heeft op medisch vlak. Kijk snel op 

de achterzijde voor het hele aanbod.

Hét vangnet 
tegen medische 

kosten
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Focus op flexibiliteit

Waarom niet kiezen 
voor onze totaaloplossing?

Naast onze vaste waarborgen bieden wij u een waaier aan 

opties en extra’s om dit mooie gezondheidspakket aan te 

passen aan uw budget, op maat van uw werknemers.

Hospicare Flexible

VASTE waarborgen (STANDAARD) 
+ Ziekenhuiskosten tijdens de ziekenhuisopname

+ Kosten ambulante verzorging 1 maand voor en 

 3 maanden na de ziekenhuisopname

+ Kosten ambulante verzorging in verband 

 met 30 ernstige ziekten

+ Dekking en bijstand in het buitenland

OPTIONELE waarborgen (EXTRA)  
+ Medi-Assistance

+ Medi-Assistance + bijkomende diensten

+ Delta

+ Verdubbeling dekking voor en na 

de ziekenhuisopname

Keuze vrijstelling terugbetaling  
+ 0 euro

+ 125 euro

+ 0 - 250 euro

+ ...

Ambucare Flexible

VASTE waarborgen 
+ Kosten ambulante geneeskundige zorgen

+ Kosten farmaceutische, orthopedische en 

 optische hulpmiddelen

+ Kosten tandzorgen en tandprothesen

+ Kosten paramedische behandelingen

Keuze vrijstelling terugbetaling  
+ 0 euro

+ 75 euro

+ 125 euro

Keuze terugbetalingstarief  
+ 80 %

+ 100 %

Keuze plafond terugbetaling  
+ 500 euro

+ 1250 euro

+ 2500 euro
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