
Maandbedragen in euro op 01/01/2021, alle taksen inbegrepen, in functie van de leeftijd op 01/01/2021 

 

 
Leeftijdsgroepen: 

 

 

 

 
Commerciële premie 

van HOSPITALIA 
MEDIUM, taksen en 

heffingen inbegrepen, 
te betalen 

 
Taksen en 
heffingen 

 
 
 

Commerciële 
premie, zonder 

lasten 

 
waarvan 

acquisitiekosten 

waarvan 
administratie-

kosten 
 

RIZIV-bijdrage  
10% 

 
 

3,26% 

 
 

1,95% 

 

Aansluiting bij het product Hospitalia Medium 

• vóór 01/01/1994 of aangesloten, na deze datum, vóór de leeftijd van 46 jaar* 

jonger dan 18 jaar 6,28 0,57 5,71 0,19 0,11 

van 18 tot 24 jaar 7,88 0,72 7,16 0,23 0,14 

van 25 tot 49 jaar 19,95 1,81 18,14 0,59 0,35 

van 50 tot 59 jaar 24,48 2,23 22,25 0,73 0,43 

60 jaar en ouder 44,10 4,01 40,09 1,31 0,78 

• Na 01/01/1994, tussen 46 en 49 jaar* 

46 tot 49 jaar (+5%) 20,93 1,90 19,03 0,62 0,37 

50 tot 59 jaar (+5%) 25,69 2,34 23,35 0,76 0,46 

60 jaar en ouder (+5%) 46.30 4,21 42,09 1,37 0,82 

• Na 01/01/1994, tussen 50 en 54 jaar* 

49 jaar (+10%)** 21,92 1,99 19,93 0,65 0,39 

50 tot 59 jaar (+10%) 26,90 2,45 24,45 0,80 0,48 

60 jaar en ouder (+10%) 48,50 4,41 44,09 1,51 0,90 

• Na 01/01/1994, tussen 55 en 59 jaar* 

55 tot 59 jaar (+50%) 36,61 3,33 33,28 1,08 0,65 

60 jaar en ouder (+50%) 66,06 6,01 60,05 1,96 1,18 

• Na 01/01/1994, vanaf 60 jaar* 

59 jaar (+70%)** 41,47 3,77 37,70 1,23 0,74 

60 jaar en ouder (+70%) 74,83 6,80 68,03 2,22 1,33 

* Op de begindatum van de aansluiting. 
** Leeftijd op 1 januari van het jaar van aansluiting 

 

 
 

Leeftijdsgroepen: 
 

 

 

Commerciële premie 
voor de WAARBORG 

‘ZWARE ZIEKTEN’, 
taksen en heffingen 

inbegrepen, te 
betalen 

 
Taksen en 
heffingen 

 
 
 

Commerciële 
premie zonder 

lasten 

waarvan 
acquisitiekosten 

waarvan 
administratie-

kosten 
 

Verzekeringstaks 
9,25% 

 
 

3,26% 

 
 

1,95% 
 

Aansluiting bij de Waarborg Zware Ziekten  

jonger dan 18 jaar 0.30 0,03 0,27 0,01 0,01 

van 18 tot 24 jaar 0,37 0,03 0,34 0,01 0,01 

van 25 tot 49 jaar 0,95 0,08 0,87 0,03 0,02 

van 50 tot 59 jaar 1,16 0,10 1,06 0,03 0,02 

60 jaar en ouder 2,12 0,18 1,94 0,06 0,04 

Er is geen enkele verhoging van de premie van de waarborg ‘Zware Ziektes’. 
 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een vergelijking tussen 

meerdere verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot de 

vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook 

andere elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de 
reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises en de 

uitsluitingsclausules. 

De bovenstaande schattingen geven een duidelijker beeld van het 
premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door 

de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na 

aftrek van taksen en heffingen, administratiekosten en acquisitiekosten, 
vertegenwoordigt het deel van de premie dat toegekend wordt aan de 

uitvoering van de contractuele prestaties, evenals de niet hoger vermelde 

kosten (samengevoegde kosten voor schadegevallen en hun beheer 
inbegrepen). 

Die schattingen worden berekend op basis van de boekhoudkundige 

gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, 

zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering. 

 

De andere artikelen blijven onveranderd. 
 

De algemene voorwaarden van Hospitalia Medium op 01/01/2021 zijn 
beschikbaar via deze link: www.algevoorw.be.  

Op eenvoudig verzoek per telefoon, mail of in een agentschap van uw 

ziekenfonds kan een papieren kopie verkregen worden. 
 
 

http://www.algevoorw.be/

