Waarborgen van DKV:

Dankzij het plan Horizon hebt u de mogelijkheid over te
stappen naar een individuele hospitalisatiewaarborg van
DKV, zonder nieuwe wachttijden en tegen een uiterst
aantrekkelijke premie.

• hospitalisatie
• ambulante kosten
• zorgverzekering
• gewaarborgd inkomen

Plan Horizon:
uw toekomst begint nu.

uw verzekeringsbemiddelaar:

Horizon
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En er is meer...

-

Het plan Horizon geeft geen enkel recht op uitkering van welke
aard ook.

Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden
en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.
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Het plan Horizon van DKV:
uw toekomst begint nu!

at
Wi s t u d

:

dt om
n
ilijker wor
e
o
m
s
d
e
af te sluite
• het ste italisatieverzekering
een hosp
ordt?
u ouder w
naarmate
riteit
en een prio
g
r
o
z
id
e
h
an
uw gezond
afhangen v
n
• voor
te
la
g
a
m
t
ijd?
is die u nie
n uw leeft
e
e
ti
a
u
it
s
le
uw financië

Het plan Horizon:
bouw nu aan uw toekomst.

Het plan Horizon:
de ideale overgangspolis.

Kijken naar de horizon is kijken naar de toekomst
Stel:
- Dat u uw individuele hospitalisatiepolis van DKV moet
stopzetten (dubbel gebruik met een groepspolis
hospitalisatie of verhuis naar het buitenland voor meer dan
3 maanden). Hebt u dan de zekerheid dat u later een dergelijke polis opnieuw zal kunnen afsluiten?

Dankzij het plan Horizon kan u overstappen naar een
individuele hospitalisatiewaarborg van DKV die u echt een
optimale dekking biedt.

- Dat u uw groepspolis hospitalisatie moet beëindigen
(vrijwillig ontslag, ontslag door de werkgever, (brug)
pensioen, ...). Hebt u dan de zekerheid dat u later een individuele hospitalisatiepolis zal kunnen afsluiten?

- 100% terugbetaling van uw hospitalisatiekosten

In beide gevallen zal u zich waarschijnlijk de volgende vragen
stellen:
- zal mijn gezondheidstoestand een rol spelen bij
het afsluiten van een nieuwe individuele
hospitalisatiepolis?
Daarom heeft DKV een overgangspolis ontwikkeld: het
plan Horizon. Deze waarborg helpt u nu reeds aan uw
toekomst te bouwen.

- hoeveel zal de premie bedragen?
- hoe zit het met de wachttijden?
- wordt mijn dekking onderbroken?

Oordeel zelf maar:
- vrije keuze van ziekenhuis, kamer en arts
- voor- en nabehandelingskosten vergoed
(30 voor en 90 dagen na de hospitalisatie)
- 27 zware ziekten
(ziekte van Parkinson, diabetes, kanker, ...)
- het gebruiksgemak van de Medi-Card ® (geen voorschotten
meer bij een opname en DKV betaalt de factuur
rechtstreeks aan het ziekenhuis)

