Inloggen op de nieuwe Klantenzone
Handleiding

Wat is op u van toepassing?
1

Ik ben een nieuwe gebruiker en ik heb geen account op het oude MyEthias-platform.
Ga direct naar stap 1 (pagina 3) en volg de stappen.
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Ik heb een account op MyEthias Gezondheidszorg (bv. voor mijn medische terugbetalingen)
Goed nieuws: u hoeft geen nieuwe account aan te maken.
Log gewoon in met uw e-mailadres en paswoord (die u vroeger
gebruikte op MyEthias Gezondheidszorg).
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Ik heb een account op het oude MyEthias-platform.
Ga naar stap 1 (pagina 3) en volg de stappen.
Het oude MyEthias-platform is nu vervangen door de Klantenzone waar u uw contracten, schadegevallen
en facturen kunt beheren. Het MyEthias-platform blijft alleen beschikbaar voor de contracten Leven
zoals FIRST of CERTIFLEX.
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STAP 1

Hoe een account aanmaken op de Klantenzone?
Klik op de groene knop "Account aanmaken" links op uw scherm (zie onderstaande afbeelding)
om een nieuwe account aan te maken.
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STAP 2

Controle van uw identiteit
Om veiligheidsredenen moeten we eerst uw identiteit controleren voor we een account aanmaken.
U kunt dat op 3 verschillende manieren doen:
• met een eID-kaartlezer,
• via uw persoonlijke gegevens (bijv.: het nummer van uw AssurCard, het kenmerk van uw schadegeval,
het aansluitingsnummer of het polisnummer),
• of via een activeringscode: deze optie werkt alleen als u een e-mail met een activeringscode
ontvangen heeft. Let op: verwar deze laatste manier niet met de beveiligingscode die we u sturen
telkens als u inlogt (zie uitleg in de laatste stap).
Klik op de optie van uw keuze:
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STAP 3

Controle van uw identiteit
Volg daarna de instructies op het scherm om uw identiteit te bevestigen.
Als u ervoor gekozen heeft om de 2e manier te gebruiken (via “Mijn persoonlijke gegevens”), houd rekening met wat volgt:
•

het aansluitingsnummer is niet hetzelfde als uw oude gebruikersnaam van MyEthias. Uw aansluitingsnummer
vindt u op de documenten die u per post van Ethias ontvangt (bijv. op een factuur).
Tip: klik op de blauwe link "Waar vind ik mijn aansluitingsnummer" voor een concreet voorbeeld van
een aansluitingsnummer en om te zien waar dit nummer op uw Ethias-documenten staat.

•

Let op dat u zich niet vergist in uw polisnummer of kenmerk van het schadegeval: controleer dit (deze) nummer(s)
zorgvuldig op basis van uw Ethias-documenten (facturen...).

5

STAP 4

Uw gegevens
Geef ons nu uw contactgegevens. Het onderstaande scherm dient slechts ter illustratie:
het is mogelijk dat we u minder gegevens vragen.
Het is belangrijk om de gegevens van de verzekeringnemer in te voeren.
Anders kunt u niet inloggen op de Klantenzone.
Er kan een fout optreden als uw huidige adres verschilt van het adres dat in onze database staat.
Als u pas verhuisd bent, moet u misschien inloggen met uw oude adres (u kunt het adres later veranderen).
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FOUT

Ik krijg een foutmelding na stap 4
Als u deze foutmelding krijgt, betekent dit dat de gegevens die u in de vorige twee stappen ingevoerd
hebt, niet overeenkomen met de informatie die in onze database staat.
We raden u aan om op de groene knop "Opnieuw proberen door mijn gegevens te controleren"
te klikken en de gegevens die u ingevoerd heeft goed te controleren.
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Enkele veelvoorkomende fouten
• U bent onlangs verhuisd en we hebben nog steeds uw oude adres:
probeer in dat geval opnieuw door uw oude adres in te voeren (u kunt het later corrigeren).
• U heeft ons een andere voornaam (bijv. een verkleinwoord) of een anders gespelde voornaam gegeven.
• U bent niet de verzekeringnemer: bent u zeker dat de polissen niet op naam van uw echtgeno(o)t(e) staan?
Als u ondanks deze controles toch een foutmelding krijgt, kunt u een andere methode van aanmelden
proberen of via de grijze knoppen onderaan het scherm vragen dat we contact met u opnemen.
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STAP 5

Uw e-mailadres
Deze stap is erg belangrijk, omdat dit adres zal dienen als login op de Klantenzone.
Zorg er dus voor dat u een geldig e-mailadres invult.
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STAP 6

Beveilig uw e-mailadres
We hebben een beveiligingscode gestuurd naar het e-mailadres dat u in de vorige stap heeft opgegeven.
Voer deze 8-cijferige beveiligingscode in en ga verder naar de volgende stap.

Soms duurt het enkele minuten voor de beveiligingscode in uw mailbox komt; wacht even af.
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STAP 7

Uw paswoord instellen
U kunt nu het paswoord instellen om in de Klantenzone in te loggen.
Volg nauwkeurig de stappen onderaan het scherm (zie onderstaande afbeelding).

Gebruik het &-teken niet in uw paswoord: het genereert een fout.
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STAP 8

De algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden
Uw account is bijna aangemaakt! U hoeft enkel nog onze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden
en op de groene knop "Aanvaarden en mijn account aanmaken" te klikken.
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LAATSTE STAP

Uw account is aangemaakt!
Klaar! U bent aangemeld in de Ethias Klantenzone. U kunt direct inloggen op uw account
door te klikken op de groene knop "Inloggen op de Klantenzone".

Belangrijk voor de vroegere gebruikers van MyEthias!
Als u vroeger MyEthias gebruikte, vergeet dan niet uw nieuwe gebruikersnaam (die overeenkomt met het door u opgegeven
e-mailadres) en uw nieuwe paswoord in te voeren als u in de toekomst de Klantenzone bezoekt. Als u contracten van het type
Leven heeft, zoals CERTIFLEX, FIRST... bewaar dan goed uw oude gebruikersnaam van MyEthias en uw MyEthias-paswoord:
hiermee kunt u deze contracten Leven raadplegen.
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VOLGENDE KEER INLOGGEN

Wat doen als u volgende keer wilt inloggen?
Nu u een account heeft, is inloggen op de Klantenzone gemakkelijk.
Als u dit scherm ziet (zie hieronder):
1. Voer dan uw gebruikersnaam rechts op het scherm in.
Deze gebruikersnaam komt overeen met het e-mailadres dat u in stap 5 gebruikt heeft.
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2. Voer vervolgens uw paswoord vlak daaronder in (het paswoord dat u in stap 7 gebruikt heeft)
en klik op de groene knop "Ik log in".

3. Daarna sturen we u per e-mail een beveiligingscode die u
in het onderstaande veld moet invullen:

NB: Het zou kunnen dat het enkele minuten duurt voor de code in uw mailbox komt.
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We hopen dat we u hebben kunnen helpen!

