AG Care
Vision
Uw zekerheid voor later!
U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Prima! Maar weet u ook of u verzekerd blijft als u met pensioen gaat of
van werk verandert? En aan welke premie?
AG Care Vision biedt een oplossing op maat om uw hospitalisatieverzekering ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Wat zijn de voordelen van AG Care Vision?
Zekerheid over uw dekking en tarief
Als u geen recht meer hebt op een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering, voorziet de wetgever met de wet-Verwilghen in een vangnet.
Dankzij deze wet kunt u uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering individueel voortzetten. De keerzijde van de medaille is dat zo’n
individuele voortzetting gepaard gaat met een (grote) verhoging van de maandelijkse premie, zeker vanaf uw 65ste. De premie van uw
hospitalisatieverzekering wordt namelijk berekend op basis van uw leeftijd: hoe ouder u bent, hoe meer u betaalt. AG Care Vision vangt dit op
door uw leeftijd ‘vast te klikken’.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk:
Ann onderschrijft in 2010 op 35-jarige leeftijd een AG Care Vision. In 2040, Ann is dan 65, verliest zij haar
beroepsgebonden verzekering. Op dat moment zal haar AG Care Vision omgevormd worden naar een
volwaardige AG Care Hospitalisatie-verzekering. Ann betaalt, ook na 2040, slechts het tarief bepaald
voor een 35-jarige in 2010, en niet het tarief van een 65-jarige in 2040.

Wanneer u de beroepsgebonden verzekering verliest, wordt de AG Care Vision omgevormd en geniet u de algemene voorwaarden en
waarborgen van AG Care Hospitalisatie, ook als uw beroepsgebonden verzekering niet via AG Insurance liep of een minder uitgebreide
dekking had dan AG Care Hospitalisatie. Hebt u momenteel een hoge vrijstelling in uw contract? Geen nood, bij de omvorming naar AG Care
Hospitalisatie kunt u kiezen om de vrijstelling te schrappen. Zo bent u in de toekomst optimaal verzekerd.

∂

U hebt als verzekerde absolute zekerheid over het tarief en de voorwaarden van uw toekomstige verzekering, hoe vaak u ook
van werkgever en dus van hospitalisatieverzekering verandert.

Aanvullende onmiddellijke dekking

∂

AG Care Vision is de onmisbare aanvulling op een beroepsgebonden verzekering. U blijft altijd en overal volledig verzekerd
tegen medische kosten, levenslang.
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AG Care Vision is méér dan uw hospitalisatieverzekering betaalbaar houden. U krijgt, uniek op de markt, aanvullende voordelen bovenop
uw beroepsgebonden verzekering. Zo worden ook de medische kosten die niet terugbetaald worden door uw verzekering via uw werkgever,
terugbetaald. De behandeling van een zware ziekte die niet opgenomen werd in het beroepsgebonden plan wordt onbeperkt vergoed.

