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Vermijd grootschaligheid en zorg dat u beschikt over de meest comfortabele, snelle en
effectieve gezondheidszorg, wanneer u dit
het meest nodig hebt
De rust van alles gedekt hebben
Geen lange wachttijden noch lastige formaliteiten. Beschik over meer dan 1000
aangesloten centra en meer dan 19.000 professionals in heel Spanje.

Algemene geneeskunde

Ook wanneer u reist

Eerste hulp, kindergeneeskunde,
ambulance, controles, analyse, etc.
(Bijlage 1)

Wereldwijd hulp in geval van nood.

Met alle specialismen
Cardiovasculair, oncologie,
spijsverteringssysteem,
traumatologie, etc.
Met vrije keuze van gynaecologie
en kindergeneeskunde buiten ons
aangesloten medische team! (Bijlage 2)

Medische kosten, ziekenhuisopname,
chirurgie, apotheek en ambulance,
voor een verblijf van minder dan 6
maanden met een limiet van 20.000
eur.
Medische repatriëring en nog veel
meer dekking. (Bijlage 3)

Bescherm uw gezondheid
en die van uw gezin
zoals het hoort, met
het prestige en de
kwaliteit van een
toonaangevende Europese
ziektekostenverzekering

Chirurgie en ziekenhuisopname
Kanker- en nierbehandelingen
(ook OSNA-techniek), onder andere,
operaties, ziekenhuisopnames
(CI en vergelijkbaar, inclusief door
zwangerschap), therapieën, prothesen
en nog veel meer! (Bijlage 1 en 2)
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Waarom DKV Integral?
En voor uw gemoedsrust:
Vertrouw uw
gezondheid toe aan
het bedrijf dat als
beste is gewaardeerd
door haar klanten.
Verplichting
Polis voor het leven, vanaf het 3e
jaar, we zullen uw verzekering
niet annuleren vanwege een
hoog declaratiecijfer.
Trouw
Ontvang 80 EUR/dag vanaf
de 3e dag van opname,
wanneer geen enkele kosten
van ziekenhuisopname worden
betaald door DKV.
Loyaliteit
We zullen ook helpen bij
arbeids- en verkeersongevallen.
Comfort
Beheer uw toestemmingen
en vergoedingen snel en
eenvoudig via onze website.
Sparen
Voor gezinspolissen, korting tot
12%.
Kortingen per
betalingsmethode.
U hoeft alleen maar te
glimlachen
Gratis tandheelkundige dienst.

6

>> Terugbetaling van uw facturen
in het buitenland bij ernstige
ziekte Na diagnose in Spanje (reg.
individueel).
>> Psychotherapie:
20 sessies/jaar
40 sessies/jaar voor eetstoornissen.
(Geen eigen bijdrage bij regeling élite)
>> Mammogrammen zonder
toestemming
>> Borstreconstructie na radicale
chirurgie door kanker
>> Transplantatie bot, lever, nieren,
hart en cornea
>> Dekking van gezinshulp, in geval
van afhankelijkheid in de 3e graad
door een ongeval gedekt door de
verzekering (reg. individueel).
>> Second opinion op medisch en bioethisch gebied bij ernstige ziekte
>> Gezinsplanning
>> Hoogste leeftijd voor aannemen
van verzekerden in de markt: tot
75 jaar bij verzekeringen individuele
regeling
>> e-gezondheidsdiensten +34 902
499 799
-- 24 uur DKV arts
-- Medische hulplijn
kindergeneeskunde 24 uur
-- Medische hulplijn voor vrouwen
-- Medische hulplijn bij zwangerschap
-- Sportmedische hulplijn
-- Medische hulplijn voor voeding
-- Medische hulplijn voor obesitas bij
kinderen
-- Medische hulplijn voor psychoemotionele problematiek
-- Medische hulplijn voor de tropen
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Waarom DKV Seguros?
Analyseer de voordelen
en voorwaarden van
het afsluiten van een
verzekering bij DKV
Seguros. U zal er beter uit
komen!

Plannen en programma’s
voor preventieve
geneeskunde, gratis en op
afstand.

Wij werken met de beste

>> Obesitasprogramma

prestigieuze medische centra, zoals
de klinieken Teknon en Ruber of de
Chiron ziekenhuisgroep voor u!

>> Mondgezondheid

Voortdurend innoverend

>> Kinderprogramma’s van de zwangerschap tot adolescentie.

>> Preventie van werkstress
>> Preventie van colorectale kanker

We staan aan de voorhoede om u de
beste en meest effectieve sanitaire
voorzieningen te bieden.

>> Preventie van huidkanker

We versterken de sociale en
ecologische waarde

>> Preventie van borstkanker

Vanuit de Stichting DKV Integralia
stimuleren we de tewerkstelling
van personen met een handicap en
degeneratieve ziekten. We zijn sinds
2007 een CeroCO2 bedrijf (met nul
C02-uitstoot).

>> Programma voor de preventie van
de kans op hart- en vaatziekten.

>> Preventie van
baarmoederhalskanker
>> Preventie van prostaatkanker
Raadpleeg de website programas.
vivelasalud.com of bel +34 902 499
499 en bekjik alle programma’s.

We staan dicht bij u
DKV Salud-ruimten. De eerste
medische hulpketen met een dubbel
certificaat, namelijk UNE179001 en
ISO 9001.
Wij zijn compleet, duidelijk en
uitstekend
Certificaat Ethisch en maatschappelijk
verantwoord beheer SGE 21.
Certificaat Duidelijke taal.
Prestigieuze Europese erkenning van
excellentie. Certificaat EFQM 500+
met meer dan 600 punten.
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Gezondheidszorg en
welzijn

>> Homeopathie.

Zorg voor jezelf voor de
beste prijs

>> Osteopathie.

Met de DKV Club Salud y Bienestar
heb je toegang tot een gezondheidsen welnesscatalogus tegen lagere
prijzen.

>> Kunstmatige voortplanting.

Heb altijd toegang tot informatie over
prijzen en kortingen via de website:
dkvclubdesalud.com

Profiteer van de beste
diensten
>> Acupunctuur.
>> Koptelefoon.
>> Operatie voor myopie en
hypermetropie.
>> Esthetische geneeskunde en
chirurgie.
>> Bewaren van moedercellen van
de navelstreng.
>> Stoppen met roken.
>> Diëtetiek.
>> Biomechanische looptest.
>> Gym/fitness.
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>> Opticiens.
>> Orthopedie.
>> Revalidatie van de bekkenbodem.
>> Welnesscentra/kuuroorden.
>> Apotheek online.
En nog veel meer ...
dkvclubdesalud.com
+34 902 499 150
Onze vestigingen
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Bijlage 1:
Uw behoeften altijd goed gedekt

Algemene geneeskunde
>> Eerstelijnsgezondheidszorg
>> Jaarlijks cardiologisch
basisonderzoek
>> Klinische basistests en
conventionele röntgenfoto’s.
>> Ambulances.
>> Kindergeneeskunde* en
kinderverzorging.
>> Gezondheidszorg thuis en
spoedeisende hulp in de kliniek
24 uur

>> Psychiatrische ziekenhuisopname.
Voor acute ziekteuitbraken
(maximaal zestig dagen per
kalenderjaar).
>> Ziekenhuisopname in Intensive
Care. IC
>> Ziekenhuisopname voor dialyse
en kunstnier. Voor de opname van
acute nierproblemen.
Dit omvat controles, diagnose,
chirurgie en behandelingen
uitgevoerd tijdens consult

>> Verplegingsdienst
(A.T.S./ D.U.E.).

Ziekenhuisopname
>> Medische ziekenhuisopname
(zonder chirurgische ingreep).
>> Chirurgische ziekenhuisopname.
Omvat afspraken en behandelingen
direct na een operatie (tot twee
maanden na de chirurgie).
>> Ziekenhuisopname Obstetrie.
Dit omvat wieg en/of couveuse
voor pasgeborene voor maximaal
achtentwintig dagen.
>> Ziekenhuisopname kinderen.
(kinderen tot 14 jaar).
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*Kies de gynaecologische en/of pedriatische hulp die u wilt, zelfs als
deze geen deel uitmaakt van ons medische team!
Wij betalen 80% van de kosten in Spanje en 90% in het buitenland van
uw facturen met een jaarlijkse limiet van 20.000 EUR
Er zijn gedetailleerde sublimieten aan consulten en diagnostische
middelen, tussenliggende consulten, neonatale ziekenhuiszorg tot 6.000
EUR/jaar. Exclusief voor individuele regeling. (meer informatie over de
limieten vindt u op de contractuele documentatie).
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Bijlage 2:
Alle specialismen, chirurgie
en ziekenhuiszorg
>> Anesthesie en cardiovasculaire
chirurgie.
>> Gastro-enterologische chirurgie
>> Allergie en Immunologie.
>> Cardiologie.
>> Algemene chirurgie.
>> Plastische en herstellende chirurgie.
>> Thoraxchirurgie.
>> Dermatologie.
>> Endocrinologie.
>> Geriatrie.
>> Gynaecologie. *(vorige pagina)
>> Hematologie.
>> Logopedie en foniatrie.
>> Interne geneeskunde.
>> Nefrologie.
>> Neonatologie.

>> Podologie.
>> Psychiatrie.
>> Fysiotherapie en revalidatie.
>> Reumatologie.
>> Traumatologie.
>> Urologie.
Bovendien:
>> Kankerbehandelingen:
radiotherapie, brachytherapie,
chemotherapie.
>> OSNA-methode of techniek:
Moleculaire intraoperatieve
analyse van de schildwachtklier bij
borstkanker in een vroeg stadium,
zonder lymfatische spreiding.
>> Nier- en blaaslithotritie.
>> Dialyse en hemodialyse.

>> Longziekten.

>> Belangrijke poliklinische
chirurgie.

>> Neurochirurgie.

>> Artroscopische chirurgie.

>> Verloskunde.

>> Turbinate chirurgie
of turbinoplastie en
adenoamigdaloplastie met
radiofrequentie.

>> Tandheelkunde.
>> Oogheelkunde.
>> Oncologie.
>> K.N.O.

>> Gezinsplanning: afbinden van
de eileiders, vasectomie en
hysteroscopische occlusie van de
eileiders.
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>> High-tech therapie:
geleide prostaatbiopsie met
multiparametrische MRI voor
vroege opsporing van kleine
neoplastische laesies.
>> Chirurgische laser bij
oogheelkunde, proctologie, perifere
vasculaire chirurgie, KNO en
bij gynaecologische en genitale
pathologie.
>> Holmium, groene (KTP en HPS),
diode en thulium laser voor de
chirurgische behandeling van
benigne prostaathyperplasie.
>> Chirurgische prothese: onbeperkt
en bij hartziekten een limiet van
12.000 EUR per verzekerde en per
jaar.
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>> Shockwave therapie of
niersteenvergruizing van het
bewegingsapparaat (3 sessies
per proces) bij pseudoartrose,
osteonecrose en chronische
tendinitis.
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Bijlage 3:
We zijn er ook voor u wanneer
u op reis bent
Wereldwijde hulp op reis
in geval van nood

>> Verzending van geneesmiddelen.

Bij verblijf niet langer dan 180 dagen,
inclusief:

>> Repatriëring van overledenen en
van de begeleidende verzekerden.

>> Medische, chirurgische,
farmaceutische, ziekenhuis- en
ambulancekosten in het buitenland
(limiet van 20.000 EUR).

>> Hulp bij het lokaliseren en
verzenden van bagage.

>> Vervoer en repatriëring van
gewonden en zieken wegens ziektes
of ongeluk.
>> Retourticket voor een familielid
en hotelkosten, indien het
ziekenhuisverblijf langer duurt dan
vijf dagen (tot 30 EUR/dag met een
limiet van 300 EUR).

>> Telefonische medische zorg.

>> Verzenden van documenten.
>> Juridische verdedigingskosten in
het buitenland (tot 1.500 EUR per
claim).
>> Vooruitbetalen van een borgsom
(tot 6.000 EUR per claim).

>> Vroegtijdige terugreis van de
verzekerde vanwege het overlijden
van een familielid.
>> Vroegtijdige terugreis van de
verzekerde vanwege brand of
ongeluk thuis.
>> Spoedige tandheelkundige kosten
(tot 150 EUR).
>> Kosten van verlenging van het
verblijf in een hotel (tot 30 EUR/
dag met een maximale limiet van
300 EUR).
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Bijlage 4:
Kies de DKV Integral-regeling die bij u past.

Als u geen eigen bijdrage wilt, kiest u de regeling Élite.
BESCHRIJVING VAN
CONSULTEN (PER CONSULT)

COMPLET

PLUS

CLASSIC

ÉLITE

12 EUR

6 EUR

1,95 EUR

0 EUR

Consulten van overige
specialiteiten

20 EUR

10 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Consulten van gynaecologie

20 EUR

6 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Consulten van psychologie

20 EUR

10 EUR

9 EUR

0 EUR

Consulten eerstelijnszorg: huisarts,
pediatrie en geneeskunde

DIAGNOSES (PER KEER)
Klinische analyse

12 EUR

5 EUR

2,50 EUR

0 EUR

Conventionele radiologie

10 EUR

5 EUR

2,50 EUR

0 EUR

High-tech radiologie

55 EUR

30 EUR

2,50 EUR

0 EUR

Vasculaire radiologie

55 EUR

25 EUR

2,50 EUR

0 EUR

Tomografie - CT

100 EUR

50 EUR

2,50 EUR

0 EUR

MRI

175 EUR

75 EUR

2,50 EUR

0 EUR

300 EUR

100 EUR

2,50 EUR

0 EUR

45 EUR

25 EUR

2,50 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

25 EUR

12 EUR

2,95 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Positron emissie tomograaf (PET)
Diagnose met endoscoop
Cytologie
Echo
Mamografie
Anatomopathologie

50 EUR

25 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Amniocentesis

250 EUR

100 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Polysomnografisch onderzoek

275 EUR

100 EUR

2,95 EUR

0 EUR

PH-metrie

200 EUR

100 EUR

2,95 EUR

0 EUR
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DIAGNOSES (PER KEER)

COMPLET

PLUS

CLASSIC

ÉLITE

25 EUR

15 EUR

0 EUR

0 EUR

Ziekenhuisactiviteit: preoperatieve
activiteiten, reanimatie, dagzorg,
ambulante chirurgie, dialyse

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Chirurgische groep o-1-2

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Chirurgische groep 3-4-5

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Chirurgische groep 6-7-8

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Bevalling/keizersnede

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Curettage

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Retrograde cholangiopancreatografie/
cholangiografie

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Lithotritie

0 EUR

0 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Ziekenhuisopname per dag : eigen
bijdrage houdt uitsluitend het verblijf
per dag in en de chirurgische honoraria.
Andere medische procedures en
diagnostische tests hebben een eigen
bijdrage afhankelijk van uw groep.

THERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN (PER BEHANDELING)
Mondreiniging en extractie

6 EUR

3 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Revalidatie

8 EUR

5 EUR

2,50 EUR

0 EUR

Zuurstof- en ademhalingstherapie

5 EUR

3 EUR

2,95 EUR

0 EUR

95 EUR

50 EUR

2,95 EUR

0 EUR

150 EUR

75 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Diagnostiek / behandeling in medische
specialismen

25 EUR

12 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Diagnostiek / behandeling in
chirurgische specialismen

25 EUR

12 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Diagnostiek / behandeling in
verloskunde en gynaecologie

25 EUR

12 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Fotocoagulatie
Nucleaire geneeskunde

Diagnostiek / behandeling in cardiologie
Diagnosediensten / Behandeling
oncologie

75 EUR

40 EUR

2,95 EUR

0 EUR

300 EUR

100 EUR

2,95 EUR

0 EUR
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Radiotherapeutische en
chemotherapeutische behandelingen
(per behandelingen)
Pijnbestrijding

50 EUR

25 EUR

2,95 EUR

0 EUR

120 EUR

50 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Ambulances

50 EUR

25 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Eerstehulp in ziekenhuizen en
eerstelijns gezondheidszorg thuis

60 EUR

30 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Poliklinische noodgevallen

30 EUR

15 EUR

2,95 EUR

0 EUR

Meer informatie:
>> Maximum limiet eigen bijdrage per verzekerde en kalenderjaar: 600 EUR.
>> Eigen bijdrage geldig voor 2017
>> Alle vergoedingen kunnen worden gebruikt vanaf de eerste dag, met
uitzondering van wachttijd:
-- Ziekenhuisopname* en operaties: zes maanden
-- Prothese: zes maanden
-- Bevallingen (behalve vroegtijdige bevalling): acht maanden
-- Transplantaties: twaalf maanden
* Opnames in spoedgevallen of ten gevolge van een ongeluk hebben geen
wachttijd. Uitgesloten zijn alle bestaande ziektes vóór het afsluiten van de polis,
die aangegeven moeten worden in de gezondheidsverklaring. Raadpleeg de
beleidsvoorwaarden en beperkingen van het algemene onderwerp.
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is het team van specialisten dat werkt voor uw gemoedsrust
en algemene gevoel van veiligheid. DKV geeft u advies op gebied van
Gezondheid, Inkomen en Ongevallen, terwijl ERGO zich richt op de gebieden
Levensverzekering, Inboedelverzekering en Overlijdensverzekering.

Download de App

0
+34 902 499 35
dkvseguros.com

Volg ons op:

Telefooncentrale geholpen door

Verantwoordelijk voor uw gezondheid,
de samenleving en de planeet.

Duurzaam
bedrijf

Gezond
bedrijf

