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“ERGO PROTECCIÓN FAMILIAR en
ERGO PROTECCIÓN FAMILIAR PLUS”

Kenmerken en dekking
Deﬁnitie

Garanderen dat alle verzekerden vermeld op de polis de service krijgen die is de overeengekomen wan
neer één van hen komt te overlijden, ongeacht de oorzaak en plaats van overlijden.
Indien de vergoeding niet mogelijk is als gevolg van overmacht of andere zaken die niet te wijten zijn
aan de verzekeringsmaatschappij, dan zal deze de limiet van het verzekerde kapitaal in de polis betalen.

Branch

Overlijdensrisicoverzekering.

Dekking

Basisdekking*

Optioneel1

- Dienstverlening
- Reglementaire vergoeding1
- Overplaatsing.. Vrije keuze van begraafplaats
- Overplaatsing.. Repatriëring van buitenlandse
ingezetenen1.
- Hulp aan de familie.
- Juridische hulp (incl. online testament2
- Psychologische hulp3
- Wereldwijde basishulp.

- Vergoeding voor uitzonderlijke
ziekenhuisopnamekosten.
- Ongevallen.
- Wereldwijde aanvullende hulp4.
- Plus hulp.

*Dekking bij gedwongen contractafsluiting
1
Niet afsluitbaar bij Eenmalige premie.
2
Advies + opstelling + notariskosten (één jaarlijkse wijziging zonder kosten).
3
Nieuwe dienst voor hulp bij de rouwperiode: 3 sessies bij de verzekerde thuis + telefonisch 24 uur beschikbaar
4
De dekking is van toepassing op Spaanse expats met familie woonachtig in Spanje en verzekerd voor repatriëring

PLUS HULP

SENIORENZORG

Telezorg

Oppas

Hulp bij persoonlijke
hygiëne

Kapper/kapsalon

Interieurverzorging

Begeleiding thuis

Bezorging van
voedingsmiddelen en
toiletartikelen aan huis

Bezorging van
maaltijden aan huis

Telefarmacie

Telezorgapparaten

Begeleiding van
huisdieren

Thuisverpleging

Fysiotherapie aan huis

Hulp in de
huishouding

ERGO
PROTECCIÓN
FAMILIAR PLUS

Behoud DNA
Palliatieve zorg
JUNIOR BIJSTAND
EDUCASA (Thuis en ziekenhuis)
RECHTSBESCHERMING VOOR GEZINNEN
Afwikkeling van documenten, levenstestament, vorderingen,
juridische stappen…
VOLLEDIGE ZORG VOOR HUISDIEREN
Zorg voor huisdieren, afwikkeling bij overlijden.

Samen zijn we safer.
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Type tarieven
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Jaarlijks verlengbare premie: jaarlijks tarief afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde in elke
jaarlijkse periode*.
Semi-natuurlijke premie: jaarlijks tarief afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde voor een
periode van 5 jaar*.
Genivelleerde premie: jaarlijks tarief blijft onveranderd ongeacht de leeftijd.
Eenmalige premie: Het toe te passen tarief komt overeen met de leeftijd van de verzekerde op het
moment van afsluiten en verrichten van de eenmalige betaling.
KINDEREN ONDER DE 4 JAAR: Gratis1
OUDER DAN 90 JAAR EN OUDER DAN 30 JAAR BIJ DKV: ZIJ BETALEN NIET MEER BIJDRAGEN2
*Bij 71 jaar en een jaarlijks verlengbare premie en bij 66 jaar en een semi-natuurlijke premie, gaat men over op de levenslange
genivelleerde premie.
1
Er wordt geen premie betaald tot de jaarlijkse periode waarin ze 4 jaar worden.
2
Polisportefeuille: ouder dan 90 jaar en ouder dan 30 jaar --> Premie bevriezen

Herwaardering van
kapitalen

De polissen hebben een jaarlijkse herwaardering van 2% voor gecontracteerde diensten, en 3% per
jaar voor de verzekeringspremies.
De polis Eenmalige premie: alleen de vergoedingen worden geherwaardeerd (tot 10% van het
verzekerde kapitaal: Boven dit percentage kan worden gevraagd om aanpassing van het kapitaal en
aanvullende premie)

Verzekeringnemer

De particuliere cliënt.

Begunstigden

Verzekerden en wettelijke erfgenamen.
> Call Center ondersteund door INTEGRALIA.
> Medische telefoonlijn (24 H.) en pediatrische telefoonlijn van het ziekenhuis San Juan de Dios,
exclusief voor verzekerden bij DKV.
> Tandheelkundige diensten (inbegrepen zonder extra kosten) met betalingssysteem van
vrijstellingen zoals vermeld in de lijst met medisch personeel. Bevat veel gratis diensten, zoals
mondhygiëne en afspraken. Naast kindertandheelkunde.
> Medische second opinion bij ernstige aandoeningen.
> Telefoonlijnen met programma’s voor preventieve geneeskunde: Cardiovasculaire aandoeningen,
obesitas bij volwassene en kind, borstkanker, prostaatkanker, etc.
Verlaagde prijzen voor:
• Refractieve laserchirurgie.
• Kunstmatige voortplanting.
• Bewaring van stamcellen.
• Esthetische geneeskunde.

Samen zijn we safer.

• Diensten voor hulpbehoevenden.
• Programma voor stoppen met roken.
• Kortingen op optiek en orthopedie.
• Haarprotheses bij oncologische procedures.
• Chirurgie bij presbyopie of verziendheid.
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Contractregels
Regels

› Voor overlijden zijn personen verzekerbaar tussen 0 en 70 jaar, zonder ernstige ziektes (tot 75
jaar, met toestemming)*.
› Ziekenhuisopname van personen van 0 tot 65 jaar, met een goede gezondheid (Wachtperiode: 3
maanden).
› Voor ongevallen, personen tussen 14 en 65 jaar.
› Verzoek om gezondheidsverklaring, ondertekend door de verzekeringnemer en verzekerden
(volwassenen).
› Automatische overschrijving verplicht: Minimum te ontvangen EUR 15,05.
* Bij eenmalige premie: verzekerbare personenvan 61 tot 90 jaar (> 91 jaar, contact opnemen).

Medische eisen

Geen ernstige ziektes op het moment van contractafsluiting.

Duur

› Overlijden: Polis met levenslange dekking, continuïteit hangt alleen af van de cliënt.
› Ziekenhuisopname: Dekking tot 70 jaar.
› Ongevallen: Dekking tot 65 jaar.

Jaarlijks

Te verlengen premie

Betalingswijze1

Per jaar, per half haar, per kwartaal of per maand.
1
Uitgezonderd eenmalige premie (eenmalige betaling)
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