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In moeilijke tijden willen we ons het meest
gesteund voelen, het gevoel hebben dat we de
juiste beslissingen nemen. Daarom bieden wij een
verzekering bij ernstige ziekten, waarmee we u
de nodige financiële bescherming, ondersteuning
en begeleiding garanderen om wereldwijd de best
mogelijke behandeling te krijgen.
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Waarom DKV MundiCare ?

is het team van specialisten dat werkt
voor uw algemene gemoedsrust en veiligheid. DKV geeft u
advies op het gebied van gezondheid, inkomen
en ongevallen, terwijl ERGO zich richt op het gebied
van levensverzekeringen, inboedelverzekeringen en
overlijdensverzekeringen.
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Stichting voor de sociale integratie van
mensen met een lichamelijke beperking

Een duurzaam
bedrijf.

DKV MundiCare®

Empresa
Responsable
Verantwoordelijk voor uw gezondheid,
de samenleving en de planeet.

Wanneer ik het het meeste
nodig heb, waar ik de beste
behandeling krijg

Een gezond
bedrijf.

Zorg voor jezelf

Een bedrijf van
de verzekeringsgroep

De meest uitgebreide
dekking

Dekking van ernstige ziekten
> Kankerbehandelingen.
> Bypass kransslagaders.
> Vervanging hartkleppen.

Bij de diagnose van een ernstige
ziekte, hebt u toegang tot de beste
medische behandeling in het
buitenland, waar wordt voldaan aan
al uw wensen:
> Tot 1.000.000 EUR/jaar en 2.000.000 EUR
volledige dekking.
> 25.000 EUR/jaar aan reiskosten en accommodatie
voor u en uw partner.
> Vergoeding van geneesmiddelkosten tot 50.000
EUR/verzekerde gedurende de looptijd van de polis.
> Repatriëringskosten tot 10.000 EUR/jaar.
> Compensatie voor ziekenhuisopname tot
100 EUR/dag.
> De dekking van vergoede diensten wordt
afgehandeld onder beheer van DKV. U hoeft geen
geld te betalen. DKV zorgt voor alles.

> Transplantatie:
- levende donororganen
- beenmerg
> Neurochirurgie.
> Neurodegeneratieve ziekten.

Met een particuliere verzekering
of openbare dekking, hebt u
toegang tot de beste specialisten en
ziekenhuizen over de hele wereld
(behalve in Spanje).
> Toegang tot de beste specialisten en ziekenhuizen
over de hele wereld (behalve in Spanje).
> Dekking van de diensten en medische kosten voor
de behandeling van ziekten in het buitenland, plus
reis- en verblijfskosten voor de verzekerde en een
meereizend familielid, beheerd door DKV.

En toegang tot
diensten zoals:
Medisch second opinion bij ernstige
ziekte.
Plannen voor preventie en
gezondheidsbevordering.
Online testament.
Toegang tot de Club DKV voor
Gezondheid en Welzijn.
Persoonlijk medisch advies.
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van 0 tot 67 jaar!

