Levensverzekering, inboedelverzekering
en overlijdensverzekering

ERGO Protección Familiar/Plus

De rust van het allemaal
opgelost hebben

Luisteren, begrijpen, verzekeren!

ERGO Protección Familiar

De rust van het
allemaal opgelost
hebben
Bij DKV|ERGO zijn we voorbereid om problemen op te lossen die zich kunnen
voordoen in het geval van overlijden van de verzekerde (overbrenging, begrafenis,
regelingen, familiereizen).
En voorbereid zodat u op een zeer professionele service kunt rekenen.
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Voordelen
U kiest het tarief van uw
verzekering.

Jaarlijks verlengbare premie

Genivelleerde premie

Voor verzekerden tussen de 0 en 60
jaar is het een tijdelijke verzekering
die jaarlijks verlengd wordt, met
jaarlijkse aanpassing van de
uitkeringen en met toepassing van
het tarief van zijn leeftijd op dat
moment.

De premie die toegepast wordt
bovenop het geldige kapitaal
hetzelfde, ongeacht van dat de
verzekerde ouder wordt, met
uitzondering van de herwaardering
die vastgesteld wordt in de polis van
elk jaar.

Wanneer de verzekerde 61 jaar
wordt, wordt het een Genivelleerde
Premie, waarvan jaarlijks het
percentage en de uitkeringen van
worden beoordeeld.

Unieke premie

Semi-natuurlijke premie

Voor verzekerden tussen de 0 en
n 60
jaar, zal toegepaste premie
boven
e boven
het kapitaal van de service
ce om de vijf
jaar verschillen, totdat de jaar
cyclus
aarcyclus
tussen de 61 en 65 jaar is berreikt.
eikt.
Vanaf dat moment blijft de premie
emie
die toegepast wordt bovenop hett
geldige kapitaal hetzelfde, met
uitsluiting van de herwaardering die
vastgesteld wordt in de polis van elk
jaar.

Middels een eenmalige
alige betaling bij het
afsluiten van de
leveren
e polis, is het leveren
vice middels een verzeker
van de service
verzekerd
kapitaal,
aardeerd
aal, dat elk jaar herw
herwaardeerd
wor
dt met het in het contract
ordt
aangegeven percentage, levenslang
g
verzekerd.

ERGO Protección Familiar
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We zijn er voor u om de
beste service te leveren
wanneer u het het meeste
nodig hebt.
Het is een levensverzekering
De continuïteit van de polis is alleen
afhankelijk van de klant.
Afgestemd op uw behoeftes:
ERGO Protección Familiar (standaard
optie) of ERGO Protección Familiar
Plus (uitgebreide optie met nieuwe
dekking van gezondheidszorg).
Wij dekken de kosten van het vervoer
van het stoffelijk overschot van
waar dan ook ter wereld naar een
binnenlandse locatie (vrije keuze van
begraafplaats).
Wij zorgen voor de repatriëring
naar het land van herkomst van
elke buitenlandse verzekerde die
woonachtig is in Spanje, met inbegrip
van de reis van een metgezel.
We maken kostenloos het Testament
op via een online service, met de
mogelijkheid om deze elk jaar te
wijzigen.
Wij bieden psychologische hulp
- overlijdingsondersteuning:
voor familieleden van overleden
verzekerden, met inbegrip van 3
face-to-face sessies.

Wij adviseren u over de stappen die
genomen moeten worden en regelen
het verkrijgen van documenten
en diensten (certiﬁceringen,
laatste wensen, weduwen- en
wezenpensioen...).
Wij geven u juridisch advies voor
vragen met betrekking tot uw
bijzondere rechten, erfenissen of
erfrechtelijke procedures.
Wij bieden wereldwijde
ondersteuning bij ziektes, ongevallen
of noodsituaties tijdens al uw reizen.
U kunt een dagvergoeding van
ziekenhuisopname en compensatie
bij een ongeval (overlijden of
invaliditeit) afsluiten.
Wij bieden medisch, voedings-,
kindergeneeskundig , sociaal en
psychologisch advies:
Bovendien bieden wij toegang tot een
breed scala tandheelkundigezorg,
medische zorg en gezondheidszorg,
waardoor u zult genieten van
een betere levenskwaliteit en van
de voordelen van de particuliere
gezondheidssector tegen de beste
prijzen.
Permanente telefoondienst:
902 499 800
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Basisdekkingen

Het leveren van funeraire
diensten

Vervoer - Repatriëring van
buitenlanders

Deze dekking garandeert de zorg,
het regelen en het leveren van de
gecontracteerde funeraire dienst als
de verzekerde te overlijden komt,
overeenkomstig de algemene en
bijzondere voorwaarden van de polis.

Dit betreft een percentage van het
verzekerde kapitaal voor het leveren
van de dienst (tussen 5% en 20%).

In geval van overlijden van een
buitenlandse verzekerde die
woonachtig is in Spanje, en op
verzoek van familieleden regelt
en dekt DKV de formaliteiten en
kosten van derepatriëring vanaf
de plaats van overlijden op Spaans
grondgebied naar de internationale
luchthaven die het dichtst bij de
plaats van de begrafenis ligt in
het land van oorsprong van de
verzekerde.

Het doel is het regelen van mogelijke
afwijkingen tussen het verzekerde
kapitaal voor de dienstverlening en
de uiteindelijke kostprijs.

In het geval van repatriëring, omvat
het bovendien een retourticket voor
een metgezel vanuit het land van
oorsprong naar Spanje of viceversa.

Aanvullende of regelgevende
uitkering

Echter, het kapitaal van de polis ERGO
Protección Familiar wordt jaarlijks 2%
geherwaardeerd, dus de verwachting
is dat deze herwaardering het
grootste deel van de stijgingen van
de kosten zal regelen.
Vervoer - Vrije keuze van de
begraafplaats

DKV is verantwoordelijk voor de
kosten van de voorbereiding,
begrafenis en het vervoer van de
overledene vanaf de plaats van
overlijden tot de begraafplaats die
aangewezen is door zijn familie, van
vrije keuzen binnen het Spaanse
grondgebied.

Gezinshulp

ERGO Protección Familiar biedt een
post-mortemdienst voor gezinshulp,
teneinde de nodige regelingen
voor de juiste levering van de
gecontracteerde dienst.
Deze dekking omvat ook de
formaliteit voor het verkrijgen en het
verwerken van de nodige ofﬁciële
documenten na het overlijden van de
verzekerde.

ERGO Protección Familiar
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Juridische bijstand

Telefonisch juridisch advies door een
advocaat voor juridische vragen met
betrekking tot het overlijden van de
verzekerde of over de rechten in zijn
privéleven.
Maak het online Testament via
het internet, met inbegrip van de
notariële kosten en een jaarlijkse
wijziging.
Psychologische hulp

24 uur per dag rouwbijstand
door psychologen, via een gratis
telefoonnummer. Het de familie
ook drie face-to-face sessies met
gespecialiseerde psychologen.
Wereldwijde basishulp

Het toepassingsgebied van deze
verzekeringsdekking is wereldwijd.
De dekkingen van de Wereldwijde
basishulp zijn:
• Sanitair vervoer of repatriëring
in geval van ziekte of ongeval
buiten de provincie van de
woonplaats van de verzekerde. De
verzekeringsmaatschappij zal in
dit geval de vervoerskosten tot het
ziekenhuis of woonadres betalen.

• Medische kosten van spoedsituaties
in het buitenland. Tot een
maximum van EUR 6.000 per
persoon per geval.
• Vervoer van een familielid samen
met de opgenomen verzekerde in
het geval dat de verzekerde alleen
naar het buitenland is gereisd en
meer dan 5 dagen in het ziekenhuis
is opgenomen.
• Begeleiding van familie in geval van
overlijden. Retourticket voor een
familielid als begeleider van de
overleden verzekerde.
• Verlenging van verblijf in een hotel.
Wanneer vanwege medische
opdracht, de zieke of gewonde
persoon zijn verblijf in het hotel
moet verlengen zal hij/zij een
maximum van 60 EUR per dag
ontvangen met een maximum van
300 EUR.
• Bijstand aan minderjarigen. In
geval van ziekte of ongeval van
de verzekerde worden de kosten
betaald om de minderjarige (met
metgezel indien nodig) terug te
laten keren naar Spanje.
• Vroegtijdig terugkeren naar Spanje
in geval van overlijden van een
familielid.

8

• Het verzenden van medicijnen als
deze niet op de plaats van ziekte of
ongeval te krijgen zijn.
• Medisch consult op afstand.
• Informatiedienst over
administratieve of medische zaken
voor vertrek.
• Betalen en/of vooruitbetalen van
boetes. Geëist aan de verzekerde,
bestuurder van een voertuig, om
de kosten in een strafrechtelijke
procedure in het buitenland te
garanderen ten gevolge van een
verkeersongeval. Het maximale
bedrag voor dit concept bedrag is
EUR 1.500.
• Doorgeven van dringende
boodschappen afgeleid van de
gebeurtenissen die door deze
garantie gedekt worden.

ERGO Protección Familiar
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ERGO
Protección
Familiar Plus
“Ergo Protección Familiar Plus”
omvat, naast de bovengenoemde
basisgaranties, een aantal
gezondheidsgaranties genaamd
“ASISTENCIA PLUS”, bestaand uit de
volgende dekkingen, uitkeringen en
diensten:
Senior bijstand

• TeleCare. Dienstverlening aan
personen die, na in het ziekenhuis
te zijn opgenomen en op
voorschrift van de dokter, meer
dan 7 dagen thuis moeten blijven.
Deze service dekt behoeftes
zoals een babysitter, persoonlijke
hygiëne, kapper, huishouden, het
brengen van eten, telefonische
apotheek, verpleegkunde, tele
bijstandshulp, fysiotherapie en
andere hulp aan huis.
• Behoud van DNA. Service die tegen
speciale prijzen, de afname van
DNA in bloed of van weefsels in
geval van een overledene biedt,
voor toekomstig gebruik in de
geneeskunde of voor ziekt
ektes
es van
rijding van
de verzekerde, ter bestrijding
van
an de
gezondheidsproblemen van
nen
familie, in het geval van personen
die overleden zijn.

Junior Bijstand

• Educasa. Pegagogische hulp voor
kinderen en volwassenen die, als
gevolg van ziekte of ongeval, zich
niet kunnen verplaatsen en meer
dan 15 dagen niet naar de les
kunnen gaan.
Vanaf de 15e dag, zal een
privéleraar 2 uur per dag van
maandag t/m vrijdag, binnen
de schoolkalender, aan huis de
belangrijkste onderwerpen van de
studie komen geven.
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Wettelijke familiebescherming

•

Juridische bescherminga.
Dit omvat documentbeheer
(opstelling van claimbrieven,
nakijken van documenten
en contractuele clausules),
Claimen van materiële schade,
Vorderingen tot schadevergoeding
als voetganger, bestuurder
van voertuigen zonder motor
of landpersonenvervoer en
strafrechtelijke verdediging van de
verzekerde, tot een maximum van
2.000 EUR.

• Levenstestament.
Speciﬁek juridisch advies
over levenstestament en
orgaantransplantatie, regelingen
voor het opstellen, verkrijgen en
registratie van levenstestamenten
en het regelen van nietigverklaring
of intrekking op verzoek van de
verzekerde.
Bestand voor huisdieren

• Huisdieren. Diensten voor de
gezondheidsverzorging en het
welzijn van huisdieren van
de verzekerde personen. Het
omvat het zoeken van een
spoeddierenarts, evenals de
kosten van het afmaken, begraving
of crematie van het overleden dier
(hond/kat).

ERGO Protección Familiar
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Optionele
dekkingen

Betaling van uitzonderlijke
begrafeniskosten

Deze betaling heeft betrekking
op de uitzonderlijke kosten die
kunnen voortvloeien als gevolg van
overlijden, zoals reizen, onderdak,
eten, telefoonkosten en algemen
zorg van de families van de
overledene. 10% van het afgesloten
kapitaal voor de dienstverlening.
Ongevallen

DKV garandeert een
schadevergoeding van maximaal
30.000 EUR, in geval van overlijden
of blijvende invaliditeit van de
verzekerde, als gevolg van een
ongeval in uw privéleven of
bedrijfsleven.

Ziekenhuisopname

Bijslag voor elke dag dat de
verzekerde in het ziekenhuis ligt, als
gevolg van ziekte of ongeval, vanaf
24 uur en tot een maximum van
365 dagen. De verjaringstijd van
de opnameperiode is 3 maanden
(behalve in geval van ongeval) en
8 maanden voor zwangerschap en
bevalling. Deze dekking omvat een
voorziening voor elk nieuw geboren,
en extra uitkering als deze verzekerd
wordt in dezelfde polis.
Aanvullende wereldwijde hulp

Deze garantie, omvat naast alle
functies van de Werelwijde Basishulp
het volgende: De kosten van geschikt
maken, funeraire diensten vervoer
van de overledene vanuit welk punt
dan ook in het buitenland naar
een plaats in Spanje, onafhankelijk
van de duur van het verblijf van de
overledene in het buitenland.
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Seviplus
medische
diensten
Ongevalsuitkering

Vergoeding van onkosten, maximaal
6.000 EUR, voor tandheelkundige
behandelingen van meer dan 3 delen
als gevolg van een ongeval.
Medische dienst en
gezondheidszorg

De verzekerden van ERGO Protección
Familia hebben toegen tegen
een verlaagde prijs of voordelige
voorwaarden, tot medische dienst en
gezondheidszorg, zoals:
Tandheelkundige zorg:
tandheelkundige behandelingen
tegen speciale prijzen.
Gratis telefonische
adviseringsdiensten:
• Medische lijn
• Kindergeneeskundige lijn
• Sociale lijn
• Psychologische lijn
• Voedingslijn.
Medisch netwerk: privéconsulten en
medische handelingen tegen lage
prijzen in medische specialiteiten,
zoals kindergeneeskunde,
gynaecologie, algemene
geneeskunde, oftalmologie,
dermatologie, cardiologie, interne
geneeskunde, neurologie, enz.

Behandelingen en
gezondheidsdiensten: Counseling,
fysiotherapie, podologie, logopedie,
cosmetische en plastische chirurgie,
medische onderzoeken, behoud van
navelstrengbloed, second opinion,
chirurgie voor bijziendheid, stoppen
met roken, vruchtbaarheid en
voortplanting.
Alternatieve geneeskunde:
acupunctuurbehandelingen en
homeopathie tegen een lage prijs.
Wellnessdiensten: korting
op ﬁtnessruimtes en
hydrotherapiediensten, kuuroorden
en spa’s.
Gezinsbijstand en steun bij
verslavingen: voordeligste prijzen
voor thuiszorgdiensten, geriatrische
instellingen en dagverblijven of
telecare-apparaten.
Medische apparatuur:
kortingen bij de opticien (bril,
contactlenzen, intraoculaire lenzen),
gehoorapparaten, gehoorprotheses
en orthopedie.

902 499 350
ergoseguros.com
Volg ons op:

is een team van specialisten dat samengesteld is om beter te voldoen
aan uw behoeftes. Terwijl DKV de specialist is die u adviseert over medische verzekeringen, is
ERGO een aanvulling op dit uitgebreid verzekeringsaanbod en richt zich op het gebied van
Levensverzekeringen, Inboedelverzekeringen en Overlijdensverzekeringen. Samen kunnen wij
ons specialiseren en focussen op de gebieden waar u interesse in hebt, om te blijven werken
voor uw gerustheid en veiligheid.

902 499 350
Telefoondienst van:

Met Oxfam Intermón,
omdat de wereld
verbeterd kan worden.

Verantwoordelijk voor
uw gezondheid, de
samenleving en de planeet.

Wij zijn een
uitstekend bedrijf.
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