
* Vanaf het vierde verzekeringsjaar. 
Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en 
uitsluitingen die betrekking hebben op dit product. Dit document is niet aangepast aan uw specifieke behoeften 
en de informatie hierin is niet exhaustief. Voor meer informatie over dit product, uw rechten en plichten, raadpleeg 
de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden van deze verzekering vóór het afsluiten ervan.  
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij 
DKV Belgium. DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht toegelaten onder nummer 0739, fabrikant van de 
producten DKV Smile en Plan Tandzorg. Deze producten behoren tot de tak 2 ‘ziekte’ en zijn onderworpen aan het 
Belgisch recht. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien 
door de wet. Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Uitgesloten van verzekeringsdekking 
zijn ondermeer: tandheelkundige behandelingen buiten België, ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting 
van het contract, esthetische behandelingen, orthodontische behandelingen na 40 jaar en parodontologische 
behandelingen na 65 jaar. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men 
zich wenden tot de dienst Quality Control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) 
of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Dit 
is een commercieel document.

WAAROM EEN TANDZORGVERZEKERING VAN DKV ONDERSCHRIJVEN?  

In geval van tandproblemen komt de wettelijke ziekteverzekering vaak niet of amper tussen in de 
kosten. Welke tandverzekering je ook kiest, bij DKV garanderen wij je een terugbetaling aan 80% voor:

• Raadplegingen bij de tandarts, parodontoloog of de orthodontist 

• Orthodontische behandelingen

• Tandprotheses (implantaten, bruggen, kronen…)

HET GAMMA TANDZORGVERZEKERINGEN VAN DKV

DE TANDZORGVERZEKERINGEN 
VAN DKV ZORGEN VOOR  
JOUW GLIMLACH
DKV biedt je een volledig gamma  
tandzorgverzekeringen aan dat beantwoordt  
aan je noden en dat toegankelijk is. 

DKV Smile 
 Toegankelijk en eenvoudig te 

onderschrijven

Plan Tandzorg 
 De beste dekking op de markt

Jaarlijks gedekt bedrag, per persoon*  € 1.500  € 5.243,26

• Zorg en radiografie

• Tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten

Wachttijd van 12 maanden• Parodontologie Wachttijd van 12 maanden

• Orthodontische behandelingen Wachttijd van 36 maanden

Terugbetalingplafonds  
die behoren tot de  
hoogste van de markt

DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Contacteer je verzekeringstussenpersoon voor meer informatie
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Extra

Saskia
kleine cms stempel
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