Voorfinanciering individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering
Informatieverstrekking van werkgever aan werknemer
U bent (eventueel samen met uw gezinsleden) aangesloten op een collectieve hospitalisatieverzekering en/of
een collectieve invaliditeitsverzekering aangeboden door uw werkgever.
De wet Verwilghen (bis), die van toepassing is op dit type van verzekeringen, verplicht elke werkgever zijn
aangesloten werknemers in te lichten over de mogelijkheid om aan voorfinanciering te doen.
In het kader van deze informatieplicht, informeren wij u graag over deze mogelijkheid en vragen wij u dit
document aandachtig te lezen en te ondertekenen.
Voorfinanciering
Allereerst moet er gezegd worden dat u als aangeslotene (eventueel samen met uw aangesloten
gezinsleden), ingeval van verlies van de dekking van uw collectieve hospitalisatieverzekering, een individuele
hospitalisatieverzekering kunt afsluiten. Er zijn in dat geval geen nieuwe medische formaliteiten of wachttijden
van toepassing, op voorwaarde dat u (eventueel samen met uw gezinsleden) gedurende de laatste 2 jaar
ononderbroken verzekerd geweest bent bij een private verzekeraar. De te betalen premie is die van het
individuele tarief in overeenstemming met de leeftijd bij aansluiting bij de individuele verzekering. Deze
premie is doorgaans duurder dan de premie van de collectieve polis. Vooral bij een individuele voortzetting bij
(brug)pensionering zal de premie hoog zijn.
In tweede instantie moet er gezegd worden dat er een mogelijkheid bestaat om deze hoge premie wat te
reduceren. U kunt immers overgaan tot de voorfinanciering van de premie voor uw toekomstige individuele
hospitalisatieverzekering. Dit wil zeggen dat u nu reeds een deel van deze toekomstige premies kunt
financieren door een polis ‘voorfinanciering’ af te sluiten.
Door een dergelijke polis ‘voorfinanciering’ nu al af te sluiten koopt u, mits ononderbroken betaling,
het recht om later een individuele hospitalisatieverzekering te onderschrijven aan een lagere premie.
De premie van deze individuele hospitalisatieverzekering houdt immers rekening met de leeftijd (=
tarief) waarop u een dergelijke polis ‘voorfinanciering’ hebt afgesloten.
Onze gespecialiseerde verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits voorziet in een uitgebreidere
toelichting m.b.t. dergelijke polissen ‘voorfinanciering’. Er wordt o.a. ingegaan op het huidige marktaanbod
inzake polissen ‘voorfinanciering’. Via de website www.wachtpolis.be kunt u dergelijke polis onderschrijven.
Voor de collectieve invaliditeitsverzekering zijn er momenteel nog geen polissen voorfinanciering op de
Belgische verzekeringsmarkt beschikbaar. Van zodra deze polissen beschikbaar zijn, zal onze makelaar
deze ook voorzien via de website www.wachtpolis.be.

Gegevens betreffende de werkgever
Naam van de werkgever: __________________________________________________________________
Datum waarop de werknemer op de hoogte gebracht wordt van de mogelijkheid tot voorfinanciering van de
premie voor de individuele voortzetting van een collectieve ziekteverzekering: _________________________
Gegevens betreffende het verzekerd personeelslid
Naam en voornaam van het verzekerd personeelslid: ____________________________________________

Gedaan te _______________________, op __/__/____

Handtekening van de werkgever,

Handtekening van het personeelslid,

