STARTPLUS
Hét verzekeringsaanbod
voor de startende zorgverlener

UW KORTINGEN ALS
BEGINNENDE ZORGVERLENER
Beroepsaansprakelijkheidverzekering
(met Agressie en andere beroepsrisico’s)
•

•

Gratis tijdens het 1ste verzekeringsjaar (met inbegrip
van de dekking Agressie (Formule1) en Juridische
Bijstand).

Autoverzekering
•
•

•

2de en 3de jaar:

• Verzekering van uw (para)medisch materiaal
in de wagen (b.v. dokterstas, EHBO-materiaal,
geneesmiddelen, ...) in geval van diefstal of schade
door een ongeval.
• Dekking van het onbezoldigd vervoer van
patiënten en de eventuele schade die zij aan uw
auto veroorzaken.

• B.A. Beroep met Agressie:
Tarief beperkt tot €45 of € 60, afhankelijk van uw
beroep.
Vanaf de volgende jaren: de scherpste premie op de
markt.
Dekking volgens het systeem van het
schadeverwekkend feit: posterioriteit van 20 jaar
wordt automatisch verzekerd!

• Bijstand bij ongeval.

Bijstand in geval van panne
•

50% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar
(indien financiering met niet-RIZIV-middelen).

•

Vergoedt het inkomensverlies bij
arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

•

Voordelen via een “Pakket”-formule (meer info op
www.amma.be/gewaarborgdinkomen).

•

Sociale voordelen RIZIV: flexibele combinatie van
gewaarborgd inkomen en aanvullend pensioen voor
geconventioneerde artsen, verpleegkundigen,
tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en
logopedisten!

• Bijstand aan personen, in geval van ziekte,
verwonding of overlijden tijdens een verplaatsing.

Hospitalisatieverzekering
•

25% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

•

Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamer.

•

Ambulante zorgen vanaf 2 maanden voor tot 6
maanden na ziekenhuisopname.

Verzekering privé-aansprakelijkheid
(“familiale”)

Verzekering lichamelijke ongevallen
•

50% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

•

Brand- en diefstalverzekering
•

30% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

•

Ook wedersamenstelling medische gegevens,
verzekering geneesmiddelen in koelinstallatie, ...

•

Gratis bijstand na schade.

Mogelijkheid van een uitgebreide waarborg:
• Bijstand bij autopech in binnen- en buitenland.

Verzekering gewaarborgd inkomen
•

Standaard en volledig gratis:
• Behoud, eenmaal u deze heeft bereikt, van uw
bonus-malus -2 voor het leven.

• B.A. Beroep:
Tarief beperkt tot €30 of €45, afhankelijk van uw
beroep.
of

•

10% permanente korting, onder voorwaarden.

50% korting tijdens het 1ste verzekeringsjaar.

Sociaal verzekeringsfonds
•

Slechts 3,05% kosten.

•

Laagste beheerskosten op de markt: een financieel
voordeel dat kan oplopen tot € 170 per jaar.

Deze infofiche is louter informatief. Bij toepassing van de waarborgen zullen enkel de algemene voorwaarden volgens de referenties vermeld op de polissen gehanteerd worden.

STARTPLUS
Hét verzekeringsaanbod
voor de startende zorgverlener

STARTPLUS VOORDELEN
Wat is het STARTPLUS programma?
U start binnenkort uw professionele carrière?
Als beginnende zorgverlener wenst u goed verzekerd te zijn maar u beschikt niet over het nodige geld.
Onze STARTPLUS formule laat u toe die verzekeringen te onderschrijven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van
uw beroep en dit aan voordelige voorwaarden.
Bij AMMA kiest u voor een bescherming op maat:
•

Belangrijke premieverminderingen indien u binnen
de eerste 24 maanden na de uitreiking van uw
diploma uw verzekeringen bij AMMA neemt.

•

Flexibiliteit van de dekking: zelfs met de voordelen,
waarvan weergave op de voorzijde van de folder,
kan iedere polis aangepast worden in functie van
uw behoeften.

•

Eenvoudig beheer : het grote voordeel, indien
u al uw verzekeringen afsluit bij AMMA, is dat
u al uw administratieve zaken op één centraal
punt kan regelen. Op die manier hebt u één
enkel aanspreekpunt in het geval van een
verzekeringszaak. Naast de mogelijkheid om contact
met ons op te nemen op afspraak of per telefoon,
kunt u via uw persoonlijke MyAMMA op onze
website www.amma.be uw verzekeringen op elk
moment van de dag beheren.

De STARTPLUS kortingen zijn éénmalig geldig tot 24 maanden
na het behalen van uw 1ste diploma in de zorgsector.
Wil je bijkomende INFORMATIE ?
Bezoek onze website www.amma.be/nl/startplus.
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Daarom ben je bij AMMA steeds goed verzekerd!
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Wil je meteen een of verschillende verzekeringen van AMMA afsluiten ?
Neem nu contact op met uw raadgever : 02 209 02 01 - consult@amma.be. Of stuur het antwoordformulier terug via de
retourenveloppe. Of vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website www.amma.be/myamma.

