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Kenmerken en dekking
Deﬁnitie

De Renta DKV verzekering is een verzekering die een vergoeding biedt bij ziekteverzuim om
teruglopende inkomsten aan de Spaanse Sociale zekerheid te compenseren, evenals (indien u dit
afsluit) een vergoeding bij ziekenhuisopname om welke reden dan ook.

Branch

Ziektekostenverzekering

Garanties

Basis

Optioneel

- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid door ziekte en - Uitbreiding van het standaardsalaris bij tijdelijke
ongevallen (volgens schaal)
arbeidsong. voor periodes 3, 4 en 5 (1, 1,5 of 2 jaar)
- Ziekenhuisopname voor welke oorzaak dan ook
- Chirurgische ingreep
- Blijvende volledige invaliditeit
- Medische zorg door ongeval

Max. kapitaal
verzekerden

- Zelfstandigen: EUR 60/dag
- Werknemers: EUR 25/dag
- Huisvrouwen: EUR 12
- Ziekenhuisopname: EUR 150/dag

- Chir. ingreep: EUR 10.000
- Blijv. voll. invalid.: EUR 90.000

(bij grotere hoeveelheden om toestemming vragen)

Beroepengroep

- A: (S-A) Vrije beroepen voor hoogopgeleiden en werknemers zonder handmatig werk
- B: Werknemers met handmatig werk
- C: (C-D) Werknemers met handmatig werk en gereedschappen

Tarief

- Hetzelfde tarief voor mannen en vrouwen
- Tariefgroepen S/A, B en C/D (voor statistische doeleinden)
- 3 tarieven A, B en C (voor statistische doeleinden worden 5 groepen gevolgd)
- 5 leeftijdsgroepen: 16 tot 24 jaar en 25 tot 39 jaar, 40 tot 49 jaar, 50 tot 59 jaar en 60 tot 65 jaar

Begunstigden

De verzekerde zelf of de persoon die hij/zij aanwijst
> Call Center ondersteund door INTEGRALIA.
> Medische telefoonlijn DKV (24 uur), Pediatrische telefoonlijn van het ziekenhuis San Juan de Dios,
exclusief voor verzekerden van DKV en telefoonlijnen met preventieve geneeskundeprogramma’s.
> Second opinion bij ernstige ziekten.

Basismodule

Samen zijn we safer.

Verlaagde prijzen voor:
• Refractiechirurgie voor
bijziendheid, verziendheid en
astigmatisme
• Cryopreservatie van
stamcellen uit vetweefsel
• Plastische chirurgie en
esthetische geneeskunde
• Audiologie

• Biomechanisch onderzoek
met loopanalyse
• Bekkenbodemrevalidatie
• Bewaring navelstreng
• Voorspellend genetisch
onderzoek
• Medische keuringen
• Balneotherapie

• Gezonde hoofdhuid
• Stoppen met roken
• Slaapapneu (CPAP)
• Geassisteerde voortplanting
• Chirurgie bij presbyopie
• Para-farmacie
• Orthopedie
• Optiek
• Fitness
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Herwaarderingen

Jaarlijkse toepassing van de CPI

Contractregels
Aanmelding

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische zorg: van 16 tot 65 jaar en personen die werkzaam
zijn. Bij ziekenhuisopname en chirurgische ingreep: van 0 tot 65 jaar

Medische eisen

Bij blijvende volledige invaliditeit: van 16 tot 55 jaar
Gezondheidsverklaring ondertekend door de verzekerde om mogelijke reeds bestaande
aandoeningen te beoordelen.
Om een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid te ontvangen: Verklaring van arbeidsonderbreking
of claimformulier binnen 7 dagen.

Duur

Met uitzondering van de garantie bij blijvende volledige invaliditeit die eindigt wanneer de
verzekerde 65 jaar wordt, eindigt de verzekering op 70-jarige leeftijd.

Wachttijd

- Ziekte, ziekenhuisopname en chir. ingrepen:
- Volledige en blijvende invaliditeit:
- Zwangerschap, abortus, bevalling en postpartum:
- Ongevallen en ziekten groep S:

Betalingswijze

De jaarlijkse premies kunnen gespreid worden betaald, per half jaar, kwartaal of maandelijks.

Toepassingsgebied

De dekking is van toepassing op incidenten die overal ter wereld hebben plaatsgevonden.
- Chirurgische ingrepen en ziekenhuisopname zijn beperkt tot Europese Unie, Verenigde Staten en
Canada.

2 maanden
3 maanden
8 maanden
Geen wachttijd

Technische aspecten die relevant zijn
Kapitaal voor de
traditionele tijdelijke
invaliditeit
Schaal vs vrijstelling

In de optionele garantie bij standaard tijdelijke invaliditeit, dient de af te sluiten vergoeding (EUR/
dag) gelijk te zijn aan of kleiner te zijn dan vastgesteld voor geschaalde tijdelijke invaliditeit.

Als u de garantie bij standaard tijdelijke invaliditeit hebt afgesloten, dan treedt deze in werking
vanaf dag 91, hoewel de arbeidsonderbreking langer is dan ontvangen door de reeds betaalde
schaal. Als de in rekening gebracht schaal langer is dan 90 dagen, dan wordt de traditionele
arbeidsongeschiktheid betaalt vanaf de dag na de reeds ontvangen vergoeding.

Kwalen
gelijktijdige korte
arbeidsonderbrekingen

Indien de verzekerde aan meerdere kwalen tegelijkertijd lijdt, dan kan de vergoeding alleen worden
gecumuleerd tot max. 130%, waarbij zij een hoger aantal dagen krijgt toegewezen op de schaal.

Korte
arbeidsonderbrekingen

De ziekten of verwondingen die op de schaal samenhangen met een aantal dagen gelijk aan of
kleiner dan 15 dagen, kunnen slechts 3 maal worden gecompenseerd binnen dezelfde periode van
365 dagen.

Opeenvolgende
arbeidsonderbrekingen

Als deze dezelfde oorzaak hebben of medische oorzaken die rechtstreeks verband houden met de
hoofdoorzaak, dan wordt alleen vergoed tussen de datum van de ene arbeidsonderbreking en de
vorige, vanaf 90 dagen en max. 365 dagen per jaarlijkse periode.

Samen zijn we safer.
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Belasting
Inkomstenbelasting

Aftrek tot EUR 500 van directe schatting (Estimación Directa) voor de inkomstenbelasting voor
zelfstandigen.
Met inbegrip van alle leden van het huishouden (echtgenoot en kinderen jonger dan 25 jaar)
De ontvangen vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid genereert een salaris dat wordt aan
gemerkt als VERMOGENSWINST, dit is het gevolg van het verschil tussen de ontvangen vergoeding
en het bedrag aan premie of premies dat is voldaan. Deze vermogenswinst zal deel uitmaken van de
algemene hefﬁngsgrondslag in overeenstemming met de bepalingen van artikel 48.b van Spaanse
wet 35/2006.

Bedrijven

Samen zijn we safer.

Hetzelfde bedrag is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (tot 35%)

