Gelieve het formulier 'Attest van gepresteerde tandzorg' (S152 N) enkel te gebruiken voor de terugbetaling
van medische kosten (tandzorg, tandprotheses, orthodontie,…) gemaakt buiten een ziekenhuisverblijf.
Dit formulier kan eveneens in het buitenland gebruikt worden.
Voor ambulante kosten die geen betrekking hebben op tandzorg, dient u het formulier ‘Ambulante kosten enkele praktische richtlijnen’ te raadplegen.
Vergeet niet uw polisnummer te vermelden op deze documenten. Dit nummer is noodzakelijk voor
de behandeling van uw dossier.

Wat moet u doen?


U vraagt aan de zorgverstrekker (vb. tandarts, stomatoloog, tandtechnicus) om dit formulier in te vullen op
het ogenblik dat de prestatie verstrekt wordt. De rubriek voorbehouden aan de verzekerde mag uiteraard
door u, in de hoedanigheid van verzekerde persoon, zelf ingevuld worden.



Daarna stuurt u dit formulier vervolledigd naar onze maatschappij terug.



De officiële attesten van verstrekte hulp kunnen rechtstreeks bij uw ziekenfonds worden ingediend om
terugbetaling te verkrijgen. Indien het formulier S 152 N vergezeld is van de overzichtstaat van uw
ziekenfonds (en eventueel van de afrekening van een aanvullende verzekering), zal dit de terugbetaling
versnellen.



Gelieve de nota’s in te dienen, ten laatste binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf hun uitgifte en
zo mogelijk 1 keer per maand.

Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

KOSTEN M.B.T. TANDZORG - ENKELE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Hoe kunt u het formulier ‘Attest van gepresteerde tandzorg’ (S 152 N) bekomen?
Via onze website: www.dkv.be
66155_NL_6_201403



Ter informatie:
Voor tandprotheses, tandmateriaal (inclusief bruggen, kronen en implantaten) en orthodontische
behandelingen, dient een behandelingsplan voorafgaandelijk door DKV goedgekeurd te worden. Indien u
een dergelijke behandeling overweegt, verzoeken wij u bijgevolg ons dit mee te delen van zodra u hierover
ingelicht bent. Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen die u verder dient te ondernemen.
Het daartoe bestemde formulier is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
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