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Informatieverplichting prefinanciering

Informatieverplichting zoals voorzien in artikel 209 van de  
wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.  
Individueel voortgezette beroepsgebonden ziekteverzekering:  
mogelijkheid tot betaling van een bijkomende premie

1. Waarom individueel een bijkomende premie betalen?

Werknemers en hun eventuele gezinsleden die aangesloten zijn bij een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst hebben 
het recht om deze verzekering individueel geheel of gedeeltelijk voort te zetten, zonder nieuwe medische formaliteiten, wanneer zij het 
voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliezen. De werknemer dient gedurende de laatste 2 jaar ononderbroken verzekerd 
geweest zijn bij een private verzekeraar om van dit recht te genieten. Dit recht geldt zowel voor de beroepsgebonden verzekering 
gezondheidszorg (Hospitalisatie en/of Ambulante geneeskundige zorgen) als voor de beroepsgebonden verzekering Gewaarborgd 
inkomen.

De premie van deze individueel voortgezette verzekering houdt rekening met de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de 
individuele verderzetting. Dit heeft als gevolg dat de premie van de individueel voortgezette verzekering sterk kan stijgen in vergelijking 
met de premie die de verzekerde betaalt in het kader van het beroepsgebonden contract.

2. Wat bepaalt de wetgeving in dit verband?

Krachtens artikel 209 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen moet een werkgever de verzekerde werknemers 
informeren over de mogelijkheid voor de werknemer om individueel een bijkomende premie te betalen, waardoor hij bij latere 
verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te betalen. De wet 
legt bovendien specifieke vereisten op voor dit type van verzekering, maar verplicht noch de verzekeraar, noch de werkgever om een 
dergelijke verzekeringsformule aan te bieden.

3. Beschikt AG over een oplossing?

In haar huidig aanbod beschikt AG momenteel niet over de producten die door de wetgever beoogd worden. Van zodra AG over dergelijk 
product zal beschikken, zal zij hierover vanzelfsprekend bijkomende informatie verstrekken.

In het bestaande gamma van individuele hospitalisatieverzekeringen van AG is onder meer AG Care Vision opgenomen. Het betreft een 
volwaardige individuele verzekering die een aanvulling vormt op de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering en op die manier tevens 
de continuïteit van de hospitalisatiedekking garandeert.

In het kader van het beheer van de beroepsgebonden ziekteverzekering zamelt AG persoonsgegevens in. De inzameling van persoonsgegevens 
en het gebruik ervan gebeuren conform de bepalingen van de Belgische privacywetgeving. AG, verantwoordelijke voor de verwerking, kan 
de verkregen persoonsgegevens verwerken met het oog op het beheer van haar verzekeringsproducten en –diensten, met inbegrip van de 
promotie ervan, het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken. Zij behoudt zich het recht voor deze gegevens mee te delen 
aan derden wanneer hiertoe een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U hebt het recht om uw gegevens in 
te kijken en, indien nodig, te verbeteren. Indien u niet wenst dat uw gegevens verwerkt worden met het oog op direct marketing, kunt u zich 
hiertegen uitdrukkelijk en kosteloos verzetten.


