MEDISCHE ZORGEN
IN HET BUITENLAND
VERKLARING OP EREWOORD
Rechthebbende
Naam : …………...…………………………… Voornaam : …………...…………………………
Rijksregisternummer : __ __ __ __ __ __ - __ __ __ - __ __
1. Verklaar geneeskundige verzorging te hebben verkregen in het buitenland :
Naam van het land : …………...……………………… Totaal bedrag van de kosten : …...………………
2. Het betreft :

□ Ongeplande verzorging gedurende een tijdelijk verblijf (= vakantie) van ….. /….. /……tot ….. /….. /……
□ Ongeplande verzorging gedurende een tijdelijk verblijf (= detachering, studies)
van ….. /….. /……tot ….. /….. /……

□ Voortzetting van verzorging gedurende een tijdelijk verblijf (= vakantie)
van ….. /….. /…… tot ….. /….. /…… (bijvoorbeeld : kinesitherapie, verpleegkundige zorgen, enz.)

□ Geplande ambulante verzorging (zonder hospitalisatie) : …………...……………………………… (data)
(met de bedoeling om een specialist te raadplegen, geneesmiddelen te kopen, onderzoeken te ondergaan, enz.)

□ Geplande medische zorgen met voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer
van ….. /….. /……tot ….. /….. /……

3. Leg de aard van de verzorging uit* (details of medisch rapport) :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Was er ten minste één nacht hospitalisatie ?

□

5. Werden deze zorgen in een privé instelling verleend ?

Ja : ………… nacht(en)

□

Ja

□

Neen

□

Neen

6. Verklaart u houder te zijn van een andere bijkomende verzekering dan MUTAS, die geneeskundige
verzorging dekt (bijvoorbeeld : Europ Assistance, Travel Assistance, Touring Assistance, DKV, enz.) ?

□ Ja : Naam van de verzekering : …………………………………………

□

Neen

Bedraagt het totaalbedrag van uw facturen meer dan 200 EUR, kruis dit vakje aan indien u een terugbetaling
wenst op basis van de Belgische tarieven :

□

(een medisch rapport kan vereist zijn)

Hierbij voeg ik alle reeds betaalde originele facturen waarover ik beschik.

Datum : ….. /….. /……

Gelieve hier een kleefbriefje van
de begunstigde te kleven

Handtekening : ………………………………
- Zie achterkant -

Toelichting
Aard van de zorgen :
(*) Om ons de mogelijkheid te stellen het juiste verschuldigde bedrag te bepalen, moeten wij weten welke
verzorging u werd verleend. Gelieve ons deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk te detailleren (bv.: raadpleging
bij een specialist, röntgenfoto van de borst, knieoperatie onder gehele of plaatselijke verdoving, ...) een verslag
mag eveneens bezorgt worden of kan opgevraagd worden.
U mag ons tevens een medisch verslag bezorgen.

Opmerking :
Tunesië : Ten gevolge van de internationale overeenkomst tussen België en Tunesië dienen wij de rekeningen
van uw medische kosten aan de Tunesische sociale zekerheid te bezorgen. Dit aan de hand van een
ondertekende verklaring dat u niet in staat was ter plaatse een terugbetaling te bekomen.

! ELKE NIET VOLLEDIGE AANVRAAG ZAL NAAR DE TITULARIS TERUGGESTUURD WORDEN.

