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DKV DENTISALUD CLASSIC, ELITE en ELITE Compact 2016

Kenmerken en dekking
Deﬁnitie

Polis voor levering van mondverzorgingsdiensten.
Vrij toegang tot eigen middelen: “DKV-netwerk van tandheelkundige hulp”.

Branch

Branch Ziektekostenverzekeringen - Tandheelkundige zorg - individueel of collectief

Garanties
Basis
- Diagnose-eenheid
- Preventieve tandheelkunde
- Conservative Tandheelkunde
- Medische en chirurgische tandheelkunde
- Orthodontie en tandprothese
- Tandheelkunde
- Implantaten
- Ernstig ongeval gebit (+ 3 tanden/
kiezen): Vergoeding tot maximaal EUR
6000, tot één jaar na het ongeluk.

Exclusieve tandheelkundige DKV-ruimtes of
verwezen centra
- Tandheelkundige technische innovaties in:
• Chirurgische tandheelkunde
• Endodontologie
• Beeldgeleide implantologie Driedimensionaal (3D)
• Slaapapneusyndroom (SAS)

Vrijstellingen

De Basisgarantie wordt bij de meeste diensten aangeboden in eigen middelen met het systeem van
vrijgestelde betaling, voor minder dan de marktprijzen.
Bovendien zijn er ook veel gratis diensten zoals: controles, gebitsreinigingen, ﬂuorbehandelingen,
orthopantomogrammen...

Verzekering-nemer

Particuliere cliënt. Fysieke personen, altijd meerderjarig.

Verzekerden

Bij individuele contracten beslist de polishouder het aantal Verzekerden dat deel uitmaakt van de
polis

Begunstigden

Bij dit type verzekering zijn dit de Verzekerden zelf

Aangesloten
zorgverleners

“DKV-netwerk voor tandheelkundige zorg”:
meer dan 1.500 geselecteerde klinieken en tandartsen in Spanje

Contractregelingen

DKV Dentisalud CLASSIC
Ten aanzien van D. Elite
- Beste premie voor de verzekerde
- Geen wachttijd
DKV Dentisalud ÉLITE
Ten aanzien van D. Classic:
- Talloze geweldige vrijstellingen
- Nog enkele gratis behandelingen
- Vereist een bepaalde wachttijd

Samen zijn we safer.

DKV Dentisalud ÉLITE Compact
Ten aanzien van D. Elite:
- Hulp alleen in tandheelkundige ruimtes van
DKV
- Speciale groepen (cliënten/NC)
- Alleen jaarlijkse betaling (zonder gespreide
betaling)
- Beste premie voor de verzekerde.
- Dezelfde vrijstellingen en wachttijden
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Contractregels en gebruik
Aanmelding

Er is GEEN leeftijdsgrens voor contractafsluiting.
De aanvraag moet worden ingevuld en ondertekend door de verzekeringnemer en meerderjarige
Verzekerden. Zowel individuele als collectieve contracten (D. Elite Compact, alleen collectief)

Medische eisen

Voor deze verzekering is GEEN gezondheidsverklaring nodig.

uitsluitingen

Kaakchirurgie en handelingen waarbij chirurgie en / of ziekenhuisopname vereist is, behalve in
ernstige ongevallen. De hulp die wordt gedekt door een arbeidsongevallenverzekering.
Algemene uitsluitingen bij epidemieën, rampen of oorlogshandelingen.

Premies- Tarieven

Kinderen tot 14 jaar zijn gratis als ze worden verzekerd met een persoon ouder dan 14
Voor alle andere verzekerden wordt een unieke premie vastgesteld zonder verschillen door leeftijd
of geograﬁsch gebied.

Looptijd

Keuze van type looptijd:
- Kalender: Jaarlijkse looptijden tot 31 december en verlenging op 1 januari
- Jaarlijks (alleen bij indiv. regeling): Verloopdatum vervalt na een volledige jaarlijkse periode vanaf
de ingangsdatum of laatste verlengdatum

Aanpassing
- Verhoging Herwaardering

Het bedrijf kan jaarlijks bijwerken:
- Tarieven: Afhankelijk van actuele aanpassingen en tandartskosten. Dit zal van toepassing zijn op
de polis op de verlengdatum afhankelijk van looptijd (kalender/jaarlijks)
- Dekking/diensten, vrijstellingen en medisch personeel: kalenderjaar ( vanaf 1 januari)

Betaling van de
premies

- Jaarlijkse premies kunnen in delen worden betaald (behalve de regeling D. Elite Compact: alleen
jaarlijkse betaling):
Toeslag voor gespreide betaling: 7,50% per maand – 4,50% per kwartaal – 2,50 per half jaar
- Verplichte automatische incasso
- Minimum bedrag: EUR 30/maand

Gebruik
(eigen middelen)

- Direct contact met een specialist van het “DKV-netwerk voor tandheelkundige zorg (bij D. Elite
Compact alleen toegang tot de Tandheelkundige DKV-ruimtes)
- Identiﬁcatie als verzekerde met de kaart “DKV Dentisalud Classic of Elite”.
- Zonder toestemming.
- Rechtstreekse betaling aan de gekozen tandarts, van de bijbehorende vrijstelling indien van
toepassing.
- Onbeperkt gebruik van uitgevoerde behandelingen.

Wachttijd

DKV Dentisalud CLASSIC

DKV Dentisalud ELITE en ELITE Compact

- GEEN wachttijd

Wachttijd van 3 maanden bij sommige
behandelingen:
- Vullingen < 15 jaar (amalgaam en composiet)
- Parodontale chirurgie (ﬂap en graft)

Samen zijn we safer.
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Complementaire gezondheidszorg

Basismodule

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

• Biomechanisch onderzoek
met ganganalyse
• Bekkenbodemrevalidatie
• Bewaring van navelstreng
• Voorspellend genetisch
onderzoek
• Medische keuringen
• Balneotherapie
• Gezonde hoofdhuid

• Stoppen met roken
• Slaapapneu (CPAP)
• Geassisteerde voortplanting
• Chirurgie bij presbyopie
• Parafarmacie
• Orthopedie
• Brillen
• Fitness

Belastingen en sociale zekerheid
Voor zelfstandig
ondernemers
Est. directa
[rechtstreekse
schatting]

Aftrek tot EUR 500 (tot EUR 1.500 per persoon met een handicap) van de inkomstenbelasting per
persoon opgenomen in de polis van hetzelfde huishouden (echtgenoot en kinderen onder de 25 jaar).
Aftrek niet toepasselijk in provinciale grondgebieden: Vizcaya, Guipuzcoa en Alava.

Voor bedrijven

De premies die de onderneming heeft betaald aan ziektekostenverzekering voor zijn werknemers en
familieleden (echtgenoot en afstammelingen) zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Voor de werknemer

Tot EUR 500 (tot EUR 1.500 per invalide persoon) van de betaalde premies door het bedrijf ten gunste
van de werknemer (hier mogen ook uw echtgenoot en nakomelingen onder vallen) wordt niet
beschouwd als vergoeding in natura en is daardoor vrijgesteld van betaling van inkomstenbelasting
(met uitzondering van Vizcaya, Guipúzcoa en Álava waar geen vrijstelling van EUR 500 is)

Sociale zekerheid

Volgens Koninklijk Besluit, Wet 16/2013 van 20 december, maken de premies betaald door het bedrijf
voor de ziektekostenverzekering van hun werknemers (en familieleden als ze in aanmerking worden
genomen voor de winst) deel uit van de bijdragegrondslag voor de sociale zekerheid.

Samen zijn we safer.

