DKV Hospi Flexi – aanvullende hospitalisatieverzekering
Geldt enkel voor de postcodes 1000 t/m 1210
Levenslange waarborg in geval van ziekte, ongeval en bevalling:
 Hospitalisatie
 Voor- en nahospitalisatie
 30 Zware Ziekten
 Services
Wereldwijde dekking1

Voor- en nahospitalisatie
Terugbetaling van de medische kosten 30 dagen vóór en 90 dagen na de hospitalisatie:

tegen 100% per prestatie en na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering3: medische en paramedische
prestaties, alternatieve geneeskunde (homeopathie, acupunctuur, osteopathie, chiropraxie), medische hulpmiddelen
en protheses, kunstledematen;
 tegen 80% per prestatie en na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering3: allopathische en homeopathische
geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal.

Zware Ziekten
Terugbetaling van de medische kosten van 30 zware ziekten zonder een ziekenhuisopname: idem voor- en
nahospitalisatie.
30 Zware Ziekten: kanker, leukemie, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Hodgkin, de ziekte van Pompe, de ziekte van
Crohn, de ziekte van Alzheimer, AIDS, diabetes, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, cerebro-spinale
meningitis, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, tetanus, virale hepatitis, malaria, vlektyfus, tyfus, paratyfus,
difterie, cholera, miltvuur, mucoviscidose, nieraandoening die een dialysebehandeling vergt, brucellose, de ziekte van CreutzfeldtJacob en ebola.

Services

Medi-Card®: rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis, behalve in geval van een dagziekenhuis
in een éénpersoonskamer.
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 Assistance: bijstand in het buitenland en repatriëring indien medisch noodzakelijk, via één enkel nummer:
+ 32 (0) 2 230 31 32. Deze service wordt uitgebreid voor studenten van 18 tot en met 25 jaar die, in het kader van hun
studie, voor een periode van maximum 6 maanden in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van de
overzeese gebieden verblijven.
DKV App: gratis toepassing voor het inscannen en verzenden van alle medische kosten voor een snellere verwerking.

Onderschrijvingsvoorwaarden
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Uiterlijk t.e.m. 69 jaar.
Kandidaat-verzekerden hebben hun woon- en vaste verblijfplaats in België en genieten van de voordelen van
de Belgische sociale zekerheid. Studenten van 18 tot en met 25 jaar die, in het kader van hun studie, voor een
periode van maximum 6 maanden in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van de overzeese gebieden
verblijven, kunnen dit plan behouden.
Geen wachttijden behalve voor de kosten m.b.t. tandheelkundige behandelingen4.
Geen medische vragenlijst en geen wachttijden voor pasgeborenen indien één van de ouders reeds verzekerd is
en het kind wordt meeverzekerd binnen de 60 dagen volgend op de geboorte, volgens hetzelfde plan als één van de
verzekerde ouders.
De verzekeringswaarborg is wereldwijd geldig voor een medisch noodzakelijke en onvoorziene ziekenhuisopname in het buitenland.
De verzekeringswaarborg is ook geldig in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van de overzeese gebieden voor een medisch noodzakelijke
en geplande ziekenhuisopname in het buitenland, op voorwaarde dat er voorafgaandelijk een akkoord is gesloten met het ziekenfonds.
Indien de wettelijke ziekteverzekering op geen enkele post van de hospitalisatiefactuur tussenkomt, wordt de terugbetaling herleid met 50%.
Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt de terugbetaling herleid met 50%.
De kosten van tandheelkundige behandelingen ten gevolge van een ziekte of een ongeval, met uitzondering van orthodontische behandelingen, worden
integraal terugbetaald tot een maximum van € 750 per verzekerde en per verzekeringsjaar na verloop van een wachttijd van 12 maanden. De kosten van
tandextractie onder algemene verdoving bij opname in een ziekenhuis worden integraal terugbetaald.
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Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.
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Terugbetaling aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering van de hospitalisatiekosten inclusief dagziekenhuis
en gipskamer;
Vrije keuze van arts en ziekenhuis;
Vrije keuze van kamer:

Bij keuze voor een eenpersoonskamer:
persoonlijke bijdrage van € 150 per opname met overnachting
dagziekenhuis wordt vergoed zoals een opname in een tweepersoonskamer

Bij keuze voor een tweepersoonskamer: integrale terugbetaling zonder persoonlijke bijdrage van € 150
Globalisatie van de hospitalisatiefactuur: zelfs wanneer de wettelijke ziekteverzekering op één of andere factuurpost
niet tussenkomt, zal DKV de medische kosten integraal vergoeden.
Door de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaalbare geneesmiddelen, medische prothesen, medische hulpmiddelen,
kunstledematen, verbanden en medisch materiaal worden integraal vergoed tot een bedrag van € 10.000, alles erboven
aan 50%;
Rooming-in: 100% terugbetaling van de verblijfkosten van één van de verzekerde ouders van een opgenomen kind.
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Voor- en nahospitalisatie: 30 dagen voor
en 90 dagen na de hospitalisatie.



30 Zware Ziekten
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DKV Assistance



DKV App



Ambulance op de weg: onbeperkte
terugbetaling in België



Helitransport: in België, van de plaats
van een ongeval naar het ziekenhuis



Duur van het contract: levenslang

Leeftijds
categorie
0 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69*
70 - 74
75 - 79
80 - ...

Maandpremies in euro,
inclusief taks & RIZIV-bijdrage (19,25%)
Geldt enkel voor de
postcodes 1000 t/m 1210
21,45
33,00
42,00
44,00
46,00
47,00
51,00
59,00
71,00
85,00
112,00
136,00
159,00
195,00
* Eindleeftijd voor onderschrijving

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

Waarborg

-

-

De instapleeftijd wordt berekend door van het
lopend jaar het geboortejaar af te trekken.
Tijdens de duur van het verzekeringscontract
wordt de premie aangepast op de jaarlijkse
vervaldatum in functie van de op deze datum
bereikte leeftijdscategorie en aan het op deze
datum vigerende tarief voor deze leeftijdscategorie. Bovendien kan eveneens besloten
worden tot een aanpassing van de premie na
de afsluiting van het contract, op basis van
de evolutie van de consumptieprijsindex of
van de specifieke medische indexen of op
basis van een beslissing van de
toezichthoudende overheden.
Jaarlijkse betaling: -3%
Premies op 01.04.2016
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Premie

DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht,
ondernemingsnummer 0414858607, toegelaten onder
nummer 0739, fabrikant van product DKV Hospi Flexi. Dit
product behoort tot de tak 2 ‘ziekte’. Offerte via www.dkv.be
en/of uw verzekeringstussenpersoon. 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).

