Waarborg in geval van ziekte, ongeval en bevalling:
 Ambulante kosten 365 dagen / jaar
 Services
Wereldwijde dekking1

Ambulante kosten 365 dagen/jaar
Terugbetaling van de ambulante medische kosten en van de tandheelkundige behandeling2:
Terugbetaling van de kosten tegen 80% per prestatie, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering3:
 bezoeken en raadplegingen
 medische en paramedische prestaties: raadplegingen, verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie
 geneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen inbegrepen, verbanden en medisch materiaal
 medische hulpmiddelen: krukken, spalken, contactlenzen, brillenglazen, lumbostaten, orthopedische zolen,
hoorapparaten, breukbanden, spataderkousen, gipsschelpen
 kunstledematen en medische protheses (geen tandprotheses)
 homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie
 tandheelkundige behandelingen
 orthodontische behandelingen
Terugbetaling van de kosten tegen 60% per prestatie, aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering3:
 brilmonturen (max. € 85,00)4
 tandprotheses5
 bruggen5
 kronen5
 implantaten5

Services
AssurPharma: service verbonden aan de Medi-Card® om apotheekbriefjes niet langer per post maar op een
beveiligde manier digitaal door de apotheker onmiddellijk naar DKV te verzenden.
DKV App: gratis toepassing voor het inscannen en verzenden van alle medische kosten voor een snellere
verwerking.

Onderschrijvingsvoorwaarden
Verplichte aansluiting van ALLE personeelsleden, gezinsleden hebben ook de mogelijkheid om al dan niet ten
laste van de werkgever aan te sluiten onder dezelfde voorwaarden
 Alle personeelsleden in actieve dienst (op de payroll) die werkzaam zijn in België
 Personeelsleden en gezinsleden zijn aangesloten bij en genieten van de voordelen van de Belgische sociale
zekerheid
 Personeelsleden hebben hun woon- en vaste en gebruikelijke verblijfplaats in België of een aan België
grenzend land6
 Gezinsleden hebben hun woon- en vaste en gebruikelijke verblijfplaats op het zelfde adres van het
personeelslid
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De verzekeringswaarborg is wereldwijd geldig voor medisch noodzakelijke en onvoorziene ambulante kosten en tandzorgen in het
buitenland.
Maximale tussenkomst tot het jaarlijks kapitaal bepaald in Bijzondere polisvoorwaarden.
Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt blijft het terugbetalingspercentage voorzien in de polis behouden.
Wachttijden van 9 maanden, 36 maanden tussen de aankoop van 2 brilmonturen.
Wachttijden van 9 maanden.
Aangrenzende landen zijn: Nederland, Frankrijk, Luxembourg en Duitsland.
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Algemeen overzicht, enkel de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. De van kracht zijnde Algemene en Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.dkv.be
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Risico’s
Uitsluitingen zoals
 Gebruik van drugs
 Sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen
 Esthetische behandelingen
 Vaccinatie

DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht,
fabrikant van product Plan AZ / KMO. Dit product
behoort tot de tak 2 ‘ziekte’ en is onderworpen
aan het Belgish recht. Offerte via www.dkv.be
en/of uw verzekeringstussenpersoon. Jaarlijks
hernieuwbaar contract volgens de geldende
voorwaarden. Voor klachten in verband met het
beheer of de uitvoering van deze producten kan
men zich wenden tot de dienst Quality control
(DKV Belgium, Bischoffsheimlaan 1 – 8, 1000
Brussel) of tot de Ombudsman van de
Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000
Brussel).

Algemeen overzicht, enkel de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. De van kracht zijnde Algemene en Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.dkv.be
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