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1. Wat is de verzekeringspolis Ambulante
Gezondheidszorgen?
Deze verzekering dekt kosten van gezondheidszorgen die niet aan een hospitalisatie
gekoppeld zijn.

2. Wie is door deze verzekering gedekt?

De werknemers die tewerkgesteld zijn in de schoonmaaksector, binnen het Paritair Comité
121.
De verzekering stopt zodra de werknemer een vennootschap binnen de schoonmaaksector
verlaat en
uiterlijk op zijn 65ste verjaardag (vanaf 1/2/2025 uiterlijk op zijn 66ste verjaardag en vanaf
1/2/2030 uiterlijk op zijn 67ste verjaardag). De verzekering stopt na de periode van langdurige
ziekte
jaar, waarin
geen arbeidsprestaties werden geleverd,
3.
Is van
er 1een
wachttijd?
Alle werknemers in dienst op 30 juni 2020, zijn aangesloten zonder medische formaliteiten,
zonder wachttijd en zonder uitsluiting van vooraf bestaande aandoeningen.
Werknemers die vanaf 1 juli 2020 in dienst komen, dienen minstens drie maand anciënniteit te
hebben binnen de sector, Zij kunnen eveneens aansluiten zonder medische formaliteiten en
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zonder uitsluiting van vooraf bestaande aandoeningen,

4. Wat dekt de verzekering?
De verzekering voorziet in de tussenkomst van volgende medische kosten:

De dekking ‘andere ambulante zorgen’
medische en paramedische erelonen
medische analyses en medische beeldvorming
orthopedische toestellen en medische prothesen
geneesmiddelen
parafarmaceutische producten
behandelingen in het kader van orthodontie (enkel de behandeling, niet de prothesen)
Voor zover ze door een arts worden voorgeschreven in het kader van een curatieve behandeling
van een gezondheidsprobleem.
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5. Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst van AXA bedraagt 50% van de kosten van ambulante verzorging, met een
globaal plafond gelijk aan 185 euro per jaar en per verzekerde. Voor
orthodontiebehandelingen is de
tussenkomst voorzien gedurende maximaal 5 jaar per verzekerde.

6. Hoeveel bedraagt het eigen risico?
De verzekerde neemt een eigen risico ten laste dat forfaitair is vastgesteld op 25 euro. Dit is
in voorkomend geval verschuldigd per verzekerde en per verzekeringsjaar.

7. Individuele voortzetting?
Als de verzekerde niet langer recht heeft op de collectieve verzekering ambulante zorgen,
kan hij zijn verzekering individueel bij AXA voortzetten zonder medische formaliteiten of een
nieuwe wachttijd.
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8. MyAXA Healthcare

Het digitale platform om eenvoudig de gezondheidsverzekering te beheren
MyAXA Healthcare is een beveiligd platform dat beschikbaar is op pc, tablet of smartphone
voor de werknemers die aangesloten zijn bij een collectieve verzekering gezondheidszorgen
bij AXA.

Op het platform kan de verzekerde onder andere:
■ zijn persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen
■ zijn dekkingen en de beperkingen van de tussenkomst raadplegen
■ documenten indienen (medische attesten, kosten enz.)
■ zijn terugbetalingen en ingediende kosten opvolgen
■ de AssurPharma barcode downloaden
■ gemakkelijk contact met AXA opnemen via WhatsApp
■ een verzekeringsattest downloaden
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8. MyAXA Healthcare

Hoe kan men voor het eerst inloggen?

Zodra de verzekerde zijn polisnummer per post heeft ontvangen, kan hij inloggen op MyAXA
Healthcare. Er zijn 3 manieren om verbinding te maken met het platform:

7
zijn

Om een rekening aan te maken, moet de verzekerde een Belgisch adres opgeven, evenals

8. MyAXA Healthcare
1. Verbinding via itsme®

1
De gebruiker selecteert
de optie ‘Verbind via
itsme®’

Om verbinding te kunnen maken via itsme®
moet de verzekerde eerst de itsme®-applicatie
op zijn telefoon hebben geïnstalleerd
en de Belgische nationaliteit hebben.
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8. MyAXA Healthcare
1. Verbinding via Itsme®

2
De gebruiker voert zijn
GSM-nummer in
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3
Hij opent zijn itsme®applicatie

8. MyAXA Healthcare
1. Verbinding via Itsme®
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4

5

De gebruiker bevestigt
de actie op de
applicatie itsme®

Hij keert terug naar MyAXA
Healthcare, waar nu een
pagina met zijn persoonlijke
contactgegevens verschijnt.
Zodra de informatie is
aangekruist en ingevuld en
beide vakjes zijn aangevinkt,
kan hij op 'bevestig' klikken.

8. MyAXA Healthcare
1. Verbinding via Itsme®

6

MyAXA Healthcare
homepage wordt
geopend
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7
Optionele stap: de gebruiker ontvangt een e-mail
waarmee hij zijn wachtwoord kan instellen zodat hij zich
kan aanmelden via zijn polisnummer, dat hij per post
heeft ontvangen, tijdens de volgende aanmeldingen.

8. MyAXA Healthcare
2. Verbinding via sms code

1
De gebruiker selecteert
de optie ‘Verbind via
sms code’

12

2
Hij klikt op ‘Eerste keer
op MyAXA
Healthcare? »

8. MyAXA Healthcare
2. Verbinding via sms code
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3

4

De gebruiker vult de
gevraagde informatie
in en klikt op
‘Versturen’.

De gebruiker ontvangt
een unieke
toegangscode via SMS
om in te loggen. Hij
voert de code in het
veld ‘Code’ in en klikt
op ‘Inloggen’.

8. MyAXA Healthcare
2. Verbinding via sms code

5

De gebruiker
controleert de
weergegeven
informatie en klikt op
‘Bevestig’.

14

6
Optionele stap: de gebruiker ontvangt een e-mail
waarmee hij zijn wachtwoord kan instellen zodat hij zich
kan aanmelden met zijn polisnummer, dat hij per e-mail
heeft ontvangen, tijdens de volgende aanmeldingen.

8. MyAXA Healthcare

3. Verbinding via polisnummer
1
De gebruiker selecteert
de optie ‘Verbinden via
uw polisnummer’
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2
Hij klikt op ‘Eerste keer
op MyAXA
Healthcare?’

8. MyAXA Healthcare

3. Verbinding via polisnummer
3

De gebruiker vult de
gevraagde informatie
in en klikt op
‘versturen’.
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4
De gebruiker raadpleegt zijn mailbox en
klikt op de link in de e-mail van AXA om
zijn wachtwoord in te stellen.

8. MyAXA Healthcare

3. Verbinding via polisnummer
5

De gebruiker komt op de pagina waar hij zijn
wachtwoord kan instellen om in te loggen op
MyAXA Healthcare. Hij klikt op de knop
‘Activeren’.
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6
De gebruiker kiest zijn
wachtwoord, vinkt de 2
vakjes aan en klikt op
‘Wachtwoord opslaan’.

8. MyAXA Healthcare

3. Verbinding via polisnummer
7
De gebruiker controleert
zijn persoonlijke
gegevens, wijzigt deze
indien nodig en klikt
vervolgens op ‘Bevestig’.
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8
De MyAXA Healthcare
homepage wordt
geopend.

9. Hoe kan de verzekerde terugbetaald worden?
Belangrijke opmerking: de verzekerde kan pas, nadat hij zijn polisnummer per post heeft
ontvangen, de kosten invoeren en toegang krijgen tot het MyAXA Healthcare platform.
De verzekerde moet op voorhand nagaan of zijn medische kosten in aanmerking komen
voor een terugbetaling volgens de voorwaarden van zijn verzekering.
Wij vragen hem om zijn medische kosten twee keer per jaar te versturen:

Eenvoudig via het platform MyAXA Healthcare in de rubriek ‘mijn
medische kosten indienen’.
De verzekerde bundelt alle medische kosten en de terugbetalings-attesten van zijn
ziekenfonds per maand en duidt aan op welke maand deze kosten betrekking hebben.
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9. Hoe kan de verzekerde terugbetaald worden?

• Per e-mail naar cleaning.health@axa.be en hierbij als onderwerp van de e-mail het

polisnummer en de maand en het jaar waarop de kosten betrekking hebben hernemen
(als volgt: polisnummer + mm/jj)

• Per post:
• De verzekerde bundelt alle medische kosten en de terugbetalingsattesten van zijn

ziekenfonds per maand en jaar en voegt een overzichtsblad toe met vermelding van:
 zijn polisnummer
 zijn naam en voornaam
 zijn rekeningnummer voor de terugbetaling
 de maand waarop de kosten betrekking hebben

Hij verstuurt deze kosten samen met het overzichtsblad via post naar:
AXA Healthcare Team, Louizalaan 166, Bus 1, 1050 Brussel.

• Voor al zijn farmaceutische kosten, kan de verzekerde zijn AssurPharma barcode in de
Belgische apotheken gebruiken om de attesten rechtstreeks naar AXA te sturen. Hij kan
zijn barcode op het platform MyAXA Healthcare vinden.
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10. Hoe kan men medische kosten indienen via MyAXA
Healthcare?
1

De klant logt in bij
MyAXA Healthcare
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2

Hij klikt op ‘Medische kosten indienen’ onder het
tabblad ‘Mijn acties’

10. Hoe kan men medische kosten indienen via MyAXA
Healthcare?
3

De klant selecteert zijn naam en
het type medische kosten

Hij klikt op de knop om al zijn uitgaven
gerangschikt per maand te kiezen
vanaf zijn computer, tablet of telefoon,
of om een foto te maken van zijn medische
uitgaven.
Hij klikt daarna op ‘volgende’
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4

De verzekerde gaat na of
alle vermelde informatie
correct is.

Hij kan zijn gegevens wijzigen
als ze niet (meer) correct zijn

Als alles nagekeken is klikt hij
op ‘indienen’ om zijn medische
kosten naar AXA te versturen.

11. Bijkomende voordelen
AXA biedt hulp bij repatriëring
na ziekenhuisopname
Repatriëring van de
verzekerde en de personen die
hem vergezellen
Repatriëring van het voertuig
van de verzekerde
Repatriëring van de bagage
van de verzekerde
Deze dienstverlening gebeurt altijd in
overleg met AXA en het bedrag van
de tussenkomst is niet
geplafonneerd.
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Doctors Online by AXA,
de online medische
raadplegingsdienst
Werkt efficiënt, snel en gratis en
stelt u in staat om :
Een afspraak te maken voor
een medische consultatie
binnen de 30 minuten of zoals
het de verzekerde best past.
Een dokter te raadplegen in
België of in het buitenland
24u/24, 7d/7 met behulp van
de camera van uw pc, uw
tablet of uw smartphone of
een andere internetverbinding

AssurPharma

Met AssurPharma worden alle
farmaceutische kosten
onmiddellijk van de apotheek naar
de verzekeraar gestuurd. De
verzekerde moet enkel zijn
AssurPharma barcode op
MyAXA Healthcare downloaden
en die door zijn apotheker laten
scannen. Onnodig dus van die
kosten zelf naar AXA door te
sturen!

Hoe werkt Doctors Online ?
•
•
•
•
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De verzekerde neemt contact op met ons oproepcentrum op het nummer
+32 2 550 49 66.
Hij vraagt een afspraak met een van onze dokters.
Hij ontvangt dan de bevestiging van die afspraak per SMS of per e-mail (keuze), en
een link met het platform Doctors Online en een persoonlijke toegangscode.
Hij wordt verbonden met de virtuele wachtkamer op het moment van de afspraak.
De arts zal de verzekerde dan opbellen om de raadpleging via videoconferentie te
beginnen en zal de diagnose stellen na het onderzoek.

