Tandheelkundige behandelingen 365 d / jaar

Terugbetaling tegen 80% per prestatie na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering1:
In het eerste verzekeringsjaar:
Conserverende behandelingen tot een maximum van € 300.
In het tweede verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen (tandimplantaten, kroon- en
brugwerk, inlay, onlay, … ) tot maximum € 700 samen, met een beperking tot € 250 voor orthodontische
behandelingen en tot € 250 voor parodontale behandelingen.
In het derde verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1 200 samen,
met een beperking tot € 500 voor orthodontische behandelingen en tot € 500 voor parodontale
behandelingen.
Vanaf het vierde verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1 500 samen,
met een beperking tot € 750 voor orthodontische behandelingen en tot € 750 voor parodontale
behandelingen.
Voor orthodontische behandelingen geldt een maximum van € 1 500 voor de ganse duur van het contract.
Voor parodontale behandelingen geldt een maximum van € 1 500 voor de ganse duur van het contract.

Services
DKV App: gratis toepassing voor het inscannen en verzenden van alle medische kosten voor een snellere
verwerking.

Onderschrijvingsvoorwaarden

 Uiterlijk t.e.m. 69 jaar.
 Kandidaat-verzekerden hebben hun woon- en vaste en gebruikelijke verblijfplaats in België en
genieten van de voordelen van de Belgische sociale zekerheid.
 Wachttijd 12 maanden: orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen.
 Indien er meer dan drie tanden ontbreken en/of vervangen zijn, kunnen wij u geen DKV Smile aanbieden
maar verwijzen u graag naar ons plan Tandzorg. Hiervoor vragen we een uitgebreid onderzoek door uw
tandarts. Uw verzekeringstussenpersoon kan u de procedure uitleggen.
 Geen medische vragenlijst en geen wachttijden voor pasgeborenen indien één van de ouders reeds
verzekerd is en hun kind wordt meeverzekerd binnen de 60 dagen volgend op de geboortemaand,
volgens hetzelfde verzekeringsplan als één van de verzekerde ouders.

1

Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage behouden aan 80%.
Wanneer door de verzekerde persoon gedurende het verzekeringsjaar voorafgaand aan de verstrekking geen raadpleging bij een
tandheelkundige heeft plaatsgevonden, worden de kosten van tandheelkundige behandelingen van die verzekerde persoon
terugbetaald tegen 50%.
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Levenslange waarborg in geval van tandbehandeling:
 Tandheelkundige behandelingen 365 d / jaar
 Services
Dekking in Belgïe
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DKV Smile

 Tandzorg

Sterke punten





Terugbetaling van ambulante tandzorg
Vrije keuze van tandheelkundige
Dekking in Belgïe
Duur van het contract: levenslang, niet opzegbaar door de verzekeraar behoudens de
uitzonderingen voorzien door de wet

Risico’s
Uitsluitingen zoals
 Ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting van het contract
 Esthetische behandelingen
 Orthodontische behandelingen na 40 jaar
 Parodontale behandelingen na 65 jaar
Premieverhoging
 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.
 Aanpassingen van de premie kunnen besloten worden 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.

DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht,
fabrikant van product DKV Smile. Dit product
behoort tot de tak 2 ‘ziekte’ en is onderworpen
aan het Belgisch recht. 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).
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Waarborg
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Jaarlijkse premies in euro

Maandpremies in euro
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-

Premies op 01.01.2017
Inclusief taks (9,25%)
3% fractioneringskosten i.g.v. maandelijkse betaling (reeds inbegrepen in de maandelijkse premies hierboven)

*
**

De instapleeftijd wordt berekend door van het lopend jaar het geboortejaar af te trekken.
Eindleeftijd voor onderschrijving
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Leeftijd
bereikt op
het ogenblik
van het
afsluiten
van het
contract*
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