Tarieffiche

Ambuflex Plus: de ambulante kostenverzekering
op maat van een flexibel verloningspakket

Jaarlijkse premies en plafonds geldig vanaf 1 januari 2021
Basiswaarborg Ambulante Zorgen
Voor de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’ zijn de volgende jaarplafonds en brutojaarpremies van toepassing in functie van de
gezinsgrootte:

Gezinsgrootte

Globaal jaarlijks
gezinsplafond voor
alle verzekerde kosten

waarvan jaarlijks
gezinsplafond voor
geregistreerde
geneesmiddelen

Totale brutojaarpremie,
inclusief taks (9,25%)

Enkel de werknemer

250 EUR

125 EUR

281,65 EUR

De werknemer en 1 gezinslid

500 EUR

250 EUR

563,30 EUR

De werknemer en
max. 3 gezinsleden

750 EUR

375 EUR

844,95 EUR

De werknemer en
min. 4 gezinsleden

1.000 EUR

500 EUR

1.127,86 EUR

Verantwoordelijke uitgever:
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen • BTW BE 0404 055 676

Uitbreiding Optical & Dental
Voor de uitbreiding ‘Optical & Dental’ zijn de volgende jaarplafonds en brutojaarpremie van toepassing per verzekerde:

Aansluitingsduur

Eerste jaar van aansluiting
Tweede jaar van aansluiting
Vanaf het derde jaar van aansluiting

Globaal jaarlijks
plafond voor
alle verzekerde kosten *

Totale brutojaarpremie,
inclusief taks (9,25%)

500 EUR
1.000 EUR

214,41EUR

1.500 EUR
* Waarvan jaarlijks max. 100 EUR voor brilmontuur.

Deze jaarplafonds gelden enkel indien de aansluitingsjaren elkaar zonder onderbreking opvolgen. Elke heraansluiting na een
onderbreking wordt beschouwd als een nieuwe aansluiting, waarbij het plafond opnieuw start bij het eerste jaar van aansluiting.

Opmerkingen
De premies zijn geldig voor een volledig verzekeringsjaar dat start op de jaarlijkse vervaldag. Het personeelslid betaalt de premies
voor zichzelf en zijn gezinsleden. Deze premies worden door de werkgever ingehouden op het brutoloon van het personeelslid.
De nettopremies en alle plafonds kunnen op de jaarlijkse vervaldag aangepast worden.
De premies zijn enkel geldig indien de werkgever en/of diens partner voor het flexibel verloningssysteem de vereisten naleeft die
Vanbreda Risk & Benefits oplegt met betrekking tot de aanlevering van data die essentieel zijn voor het administratieve beheer van
deze ambulante kostenverzekering.
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