meer dan een aanvullende
hospitalisatieverzekering
Overzicht Plan IS2000.
•

onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
(incl. one-day clinic)

•

DKV baseert haar terugbetaling op het eindbedrag
van de factuur

•

Medi-Card®

•

voor- en nabehandelingskosten: 30 dagen voor en
90 dagen na de hospitalisatie

•

27 zware ziekten
(ziekte van Parkinson, diabetes, kanker, ...)

•

DKV Assistance: bijstand in het buitenland

•

vrije keuze arts, kamer en ziekenhuis

•

wereldwijde dekking

•

ambulance op de weg: onbeperkte terugbetaling
in België

•

helitransport: in België, van de plaats van het ongeval
naar het ziekenhuis

•

levenslang contract, niet opzegbaar door DKV

Waarborgen
van DKV :

• hospitalisatie
• ambulante kosten
• tandzorg
• zorgverzekering
• inkomensverlies

Hospitalisatie
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Het plan IS2000:

U merkt het, DKV doet er echt alles aan om uw gezondheid
en die van uw gezin optimaal te beschermen.
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Algemeen overzicht. Enkel de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden
en de Bijzondere Polisvoorwaarden zijn bindend.

De beste zorgen.
Levenslang.
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De hospitalisatieverzekering
van DKV:
een must!
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Het plan IS2000

De Medi-Card®:

absolute zekerheid.

vlotter kan het niet.

DKV, dé specialist op het vlak van privé-ziekteverzekering,
biedt u optimale dekking dankzij het plan IS2000.
Deze waarborg betaalt 100% van uw hospitalisatiekosten
terug, na tussenkomst van het ziekenfonds. Ook worden
alle voor- en nabehandelingskosten (30/90 dagen) én de
behandeling van 27 zware ziekten (ziekte van Parkinson,
diabetes, kanker, ...) buiten de hospitalisatie vergoed. En u
heeft steeds de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.

Bij het plan IS2000 zit ook de handige Medi-Card®.
Dankzij dit kaartje kan u op uw beide oren slapen als u
naar het ziekenhuis moet: geen voorschotten meer bij de
opname, een minimum aan administratie én de zekerheid dat
DKV de factuur betaalt, ongeacht de zorgverstrekker of het
kamertype dat u kiest. Gedaan dus met de administratieve
rompslomp. U hoeft zich alleen nog te concentreren op het
allerbelangrijkste: genezen.

Bovendien biedt het plan IS2000 ook een uitgebreide
bijstand in het buitenland (repatriëring, de organisatie
en vergoeding van terugreis, terugkeer van uw kinderen,
plaatselijk vervoer naar een ziekenhuis, ...).

Verontrustende cijfers, nietwaar?
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