salud [gezondheid]

Wanneer ik het het meeste nodig heb,
waar ik de beste behandeling krijg
DKV MundiCare®
Zorg voor jezelf
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Waarom DKV
MundiCare®?
In moeilijke tijden willen we ons het meest gesteund voelen, het gevoel hebben
dat we de juiste beslissingen nemen.
Daarom heeft DKV een verzekering bij ernstige ziekten, die u de nodige
financiële bescherming, ondersteuning en begeleiding biedt om de best mogelijke
behandeling te ontvangen over de hele wereld, met uitzondering van Spanje:

Is de diagnose
correct?

Ben ik in staat om
de kosten van de
beste behandeling te
betalen?

Ernstige
ziekte

Welke ziekenhuizen
zijn de meest
prestigieuze?

Wie zijn de beste
artsen?
Wij garanderen:
>> Toegang tot de beste specialisten en ziekenhuizen.
>> Dekking van de medische diensten en kosten, reis- en verblijfkosten voor de
behandeling van ziekten.
We vinden de beste behandelingen en de centra waar u die kunt ondergaan.
Bovendien regelen we uw vervoer en het vervoer van een familielid. DKV zorgt
voor alles, zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.
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De breedste
bescherming
op de markt
Dekking van maximaal
2.000.000 EUR
DKV MundiCare® heeft een maximale
verzekeringssom van:
>> 1.000.000 EUR per verzekerde, per
polisjaar.
>> Maximale limiet van
2.000.000 EUR per verzekerde
gedurende de looptijd van de polis
(zolang de polis wordt verlengd).
Binnen het verzekerde bedrag vallen
de volgende dekkingen:

Reis- en verblijfskosten
25.000 EUR per verzekerde en
meereizend persoon per polisjaar.
Mits beheerd door DKV, worden de
reis- en verblijfskosten op de plaats
van de behandeling gedekt, zowel van
de verzekerde als van een metgezel.

Repatriëringskosten
In geval van overlijden van de
verzekerde of de donor, in geval ze
naar het buitenland zijn gegaan,
zal DKV de kosten van repatriëring
betalen (10.000 EUR jaarlijkse limiet).

Neurodegeneratieve
ziekten
30.000 EUR per persoon, per jaar.

4

DKV project MundiCare® 2017

Terugbetaling van
geneesmiddelen
De kosten van geneesmiddelen in
Spanje worden vergoed, die worden
toegepast als voortzetting van de
behandeling die in het buitenland
werd gestart. Ook worden de kosten
gedekt voor geneesmiddelen in het
land waar u de medische behandeling
hebt ontvangen, gedurende 30 dagen
na ontslag uit het medisch centrum.
De limiet van deze dekking is 50.000
EUR. Gedurende de looptijd van de
polis (dekking via terugbetaling van
kosten).

Rechtstreekse betaling
door DKV aan de
aanbieder, zonder geld te
hoeven betalen

Vergoeding van
ziekenhuisopname
Vergoeding van 100 EUR/dag voor
ziekenhuisopname in het buitenland
(vallend onder de dekking van de
polis).
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Wij bieden
gemoedsrust wanneer
u het nodig hebt
Ernstige ziekten die worden gedekt:

Kankerbehandelingen
Kankerbehandeling omvat de
behandeling van een enkelvoudige
of meervoudige kwaadaardige laesie
gekenmerkt door ongecontroleerde
groei en verspreiding van
kwaadaardige cellen en/of invasie van
andere weefsels.
Daarnaast omvat kankerbehandeling
ook behandelingen voor letsel dat
alleen de eerste kwaadaardige
veranderingen en non-invasieve en/of
in situ kanker vertoont.
Met uitzondering van:
>> Maligne laesies in geval van een
humaan immunodeficiëntievirus.
>> Huidkanker behalve maligne
melanoom.
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BYPASS van
kransslagaders
Operatie om een vernauwing of
verstopping van de kransslagaders te
corrigeren.
Dit omvat bypassoperaties voor het
corrigeren van stenose van een of
meer kransslagaders en chirurgie van
de aorta ascendens.
Behandelingen voor traumatische
letsels en congenitale veranderingen
van de slagaders van de aorta en het
hart zijn uitgesloten.
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Vervanging van de
hartkleppen
Chirurgie voor het vervangen
of repareren van één of meer
hartkleppen.
Aangeboren afwijkingen van de
kleppen zijn uitgesloten.

Neurochirurgie
Elke invasieve of niet-invasieve
interventie van de hersenen of andere
neurologische intracraniële structuren,
en goedaardige tumoren in de
wervelkolom.
Neurochirurgie, zowel in een vroeg
als laat stadium, als gevolg van een
ongeval, is uitgesloten.
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Transplantaties
Van levende donororganen
Dit heeft betrekking op een chirurgische
transplantatie waarbij de verzekerde
een nier, lever, segment van de long
of alvleesklier ontvangt, als gevolg
van onomkeerbare beschadiging van
de desbetreffende functie die het
aangetaste orgaan heeft ontwikkeld.
Dit orgaan wordt vervangen door
een ander orgaan van dezelfde soort
afkomstig uit een levende mens die is
geïdentificeerd als een geschikte donor.
Van beenmerg
Dit heeft betrekking op een
transplantatie waarbij de verzekerde
beenmerg of bloedstamcellen uit
de navelstreng ontvangt als gevolg
van onomkeerbare schade die
de desbetreffende functie heeft
ontwikkeld.
Bij beenmerg moet het merg compatibel
zijn met hetzelfde soort waarvan de
oorsprong is:
>> Van de verzekerde zelf,
dat wil zeggen, autologe
beenmergtransplantatie.
>> Van een ander mens geïdentificeerd
als een geschikte donor,
dat wil zeggen, allogene
beenmergtransplantatie.
Transplantatie van een orgaan of
weefsel wordt uitgesloten wanneer:
>> Het een transplantatie betreft voor
de behandeling van levercirrose
veroorzaakt door drugsgebruik
(inclusief alcohol).
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>> Het autologe transplantaties betreft,
behalve beenmergtransplantatie.
>> Het doel van de transplantatie de
donatie voor anderen is.
>> Het een transplantie betreft van
postmortale nier.
>> Het stamceltransplantaties
betreft, met uitzondering van
beenmergtransplantatie.
>> De transplantatie is voor de
behandeling van een erfelijke ziekte.
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En nog meer
dekking
Omdat we weten dat bij een behandeling veel bijkomende kosten worden
gegenereerd, biedt DKV MundiCare® u rust met een speciale dekking.

Neurodegeneratieve
ziekten
Er is geen genezende behandeling
voor, maar bij DKV vallen ze onder
de dekking, omdat ze de kwaliteit
van uw leven kunnen beïnvloeden.
Bovendien willen wij u de rust
geven om een tweede diagnose en
behandelingsregime te krijgen om de
kwaliteit van uw leven te verbeteren.
Bevestiging van de diagnose bij
internationale referentiecentra,
in geval van klinische diagnose in
Spanje:
>> Multiple sclerosis en Amyotrofische
Laterale Sclerose (ALS).
>> Alzheimer (seniele pre-dementie)
vóór de leeftijd van 65 jaar.
>> Primaire verschijnselen van of
idiopatische ziekte van Parkinson
vóór de leeftijd van 65 jaar.

Vergoeding van
ziekenhuisopname
Vergoeding per dag voor opname in
het buitenland als gevolg van een
ziekte die wordt gedekt onder de polis.

Vergoeding van
geneesmiddelen na
terugkeer
Vergoeding van de kosten van
medicijnen, na behandeling in het
buitenland, voor een ziekte of medische
procedure gedekt onder de polis.
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En diensten...
Medische second opinion
bij ernstige ziekte

Toegang tot de Club
Gezondheid- en welzijn

Omdat we weten hoe belangrijk het is
om bij een ernstige diagnose flexibel en
goed advies te hebben om een medische
second opinion van gerenommeerde
gespecialiseerde artsen te kunnen krijgen.

Dit omvat een jaarlijkse
gezondheidscontrole en cardiologische
controle, naast talloze diensten tegen
speciale prijzen:

(basismodule)

Cryopreservatie van stamcellen,
genetisch onderzoek,
apotheekdiensten en nog veel meer!

Plannen ter preventie en
gezondheidsbevordering
We zijn bezorgd over de gezondheid
en kwaliteit van leven van mensen
en zetten ons in voor preventie en
gezondheidsbevordering.
We willen dat mensen goed voor
zichzelf zorgen, ook al hebben ze
nergens last van. Daarom hebben we
preventieplannen in het leven geroepen.

Medisch advies op afstand
Wij bieden polishouders een
verscheidenheid aan gespecialiseerde
medische telefoonlijnen om twijfels
weg te nemen en om te allen tijde te
beschikken over een arts aan de andere
kant van de telefoon: Medische DKV-lijn
24 uur, medische lijn voor de pediatrie,
medische lijn bij zwangerschap,
medische lijn voor de vrouw, medische
lijn van de psychologie...

Online testament
Wij bieden polishouders toegang tot
een gratis dienst voor het opstellen
van een testament via internet.
Tijdens het proces kunnen ze
telefonisch contact opnemen met een
advocaat om direct eventuele twijfels
weg te nemen. Bovendien kan het
testament één keer per jaar zonder
extra kosten worden gewijzigd.
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Nieuwsbrief
Op kwartaalbasis geven we de
verzekerden informatie over
interessant nieuws en artikelen
in verband met preventie en
gezondheidsbevordering.
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Toegang tot de beste
referentiecentra
Een aantal internationale referentiecentra:

ziekenhuis
Johns Hopkins Hospital
Universiteit van Texas MD Anderson Cancer
Center
Mayo Clinic
Duke University Hospital
Mount Sinai Hospital

plaats
Baltimore, MD
Houston, TX
Rochester, MN
Durham, NC
New York, NY
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De meest gunstige
contractvoorwaarden
>> Wereldwijde dekking met uitzondering van Spanje.
>> Af te sluiten in heel Spanje (niet in Andorra).
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>> Een polis voor het hele gezin:zowel
voor de polishouder, echtgenoot/
echtgenote of niet-gehuwde partner
en de kinderen die op hetzelfde
adres wonen.
>> We aanvaarden de medische
achtergrond van geboren kinderen
van verzekerden (waarvan ten
minste één ouder) die drie jaar
of langer bij DKV MundiCare®
verzekerd zijn, mits zij in de eerste
30 dagen na de geboorte worden
verzekerd (adopties zijn niet
inbegrepen).

En ook...
Houd de polis tot 75 jaar!
De polis zal voortijdig vervallen,
indien de maximale limiet voor de
polis (2.000.000 EUR) wordt bereikt.

Sluit de polis af
van 0 tot 67 jaar!

>> De woonplaats van de verzekerde:
het adres van de gewone
verblijfplaats van de verzekerde
moet ten minste negen maanden per
jaar in Spanje zijn.
>> Wachttijd voor een periode van 6
maanden.
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Hoe te handelen in geval van de diagnose
van een ernstige ziekte die wordt gedekt
door de polis?

Contact met DKV
Voorafgaand aan de diagnose van een
ernstige ziekte, kan de verzekerde
contact opnemen met DKV via
telefoonnummer +34 900 199 000,
via e-mail naar dkvmundicare@
dkvseguros.es of via het privégedeelte
voor particuliere klanten op onze
website, waar u informatie kunt krijgen
over uw aandoening.

Triage via medische
manager
Een arts van DKV neemt contact op
met de verzekerde om alle nodige
informatie te vragen die nodig is
teneinde zijn of haar geval uitgebreid
te onderzoeken (medische rapporten,
diagnostische tests, etc.). In geval
van gedekte aandoening, wordt
documentatie afgeleid van medische
commissie.
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Inschakeling van dienst
voor medische second
opinion
Documentatie afgeleid van de
specialisten in geval van medische
second opinion. Elk geval wordt
onderzocht door een medische
commissie die experts kiest van
wereldklasse gespecialiseerd zijn op het
gebied van de ziekte van de verzekerde
en beschikken over een bewezen
ervaring in soortgelijke gevallen. Deze
specialisten zullen het medische dossier
van de klant bestuderen en beoordelen
met het oog op het bevestigen van de
diagnose en het voorstellen van de
beste therapeutische alternatieven.
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Verzending van het
verslag van de second
opinion aan de verzekerde
Na de evaluaties van de geselecteerde
specialisten, wordt een volledig verslag
opgesteld waarin alle nodige informatie
wordt verstrekt aan de verzekerde over
het proces. Ook worden aanbevelingen
verstrekt voor behandelingen die deze
specialisten adviseren. Te allen tijde
wordt volledige informatie verstrekt
van de specialisten, zoals garanties en
hun aanbevelingen.
Identificatie en selectie door
deskundigen van de meest geschikte
internationale centra voor het
ondergaan van de behandeling,
afhankelijk van de pathologie en de
klinische toestand van de patiënt zelf.

Toegang tot het
internationale netwerk
Zodra de klant bepaalt in welk centrum
van de geselecteerde centra door DKV
hij/zij behandeld wil worden, worden
twee servicelijnen voor de verzekerde
ingeschakeld:
>> Inschakeling van ondersteunende
diensten (Concierge): de klant
kan beslissen om deze diensten
in te schakelen, die bestaan uit
zoekmogelijkheden voor reis en
accommodatie voor zowel de
verzekerde als hun meereizend

familielid. Alles op kosten van
DKV, tot de in de polis vastgestelde
limieten voor deze diensten.
>> Regelen van afspraken in het
geselecteerde centrum evenals
directe regeling tussen DKV en het
desbetreffende centrum om de
desbetreffende betalingsgarantie van
ons te geven.

Vergoeding van de kosten
voor geneesmiddelen
Na voltooiing van de behandeling in
het buitenland, blijft de terugbetaling
van medicijnen gedekt tot 30 dagen na
ontslag in het land van de behandeling
en in Spanje, tot afgesproken limiet in
de polis.

DKV MundiCare®
zal tijdens uw
medische proces een
DKV manager ter
beschikking stellen,
om uw twijfels weg
te nemen, en vragen
en verzoeken te
beantwoorden.
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is het team van specialisten dat werkt voor uw gemoedsrust en
algemene 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.

Download de App

0
+34 902 499 35
dkvseguros.com

Volg ons op:

Telefoondienst van:

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

Een duurzaam
bedrijf.

Een gezond
bedrijf.

