
Hospitalisatie- 
verzekeringen

De beste zorgen.  
Levenslang.



Wij willen, net als jij, geen compromissen sluiten wanneer het 
aankomt op je gezondheid en die van je gezin. Je wilt immers de 
beste bescherming genieten en tegelijkertijd ook je financiële 
risico’s beperken en dit alles binnen je budget. Daarom bieden 
we drie types van hospitalisatieverzekeringen aan die zeker 
tegemoet komen aan je noden.

Met meer dan 50 jaar ervaring is DKV de marktleider op het vlak 
van aanvullende gezondheidsverzekeringen. Vandaag kunnen 
bijna 2 miljoen klanten op ons rekenen. 

DKV garandeert je de beste zorgen. Levenslang.

Kiezen voor een 
hospitalisatieverzekering van 
DKV, is kiezen voor gemoedsrust. 

Kiezen voor DKV, is kiezen voor:

Wist je dat de Belgische  
geneeskunde één van  
de beste ter wereld is? 

DKV maakt ze toegankelijk.

Maximale terugbetaling
Al onze verzekeringen garanderen je een maximale 
terugbetaling van je medische kosten vóór, tijdens en na 
een hospitalisatie. Daghospitalisaties worden eveneens 
gedekt. 

Bescherming bij Zware Ziekten
De kosten gelinkt aan Zware Ziekten nemen we ten laste, 
met of zonder hospitalisatie, het hele jaar door.

Vrije keuze van ziekenhuis en arts
Je blijft gedekt, ongeacht het ziekenhuis of de arts die  
je kiest. Voor sommige verzekeringen kan de keuze van 
het ziekenhuis gevolgen hebben op onze dekking en op  
de terugbetalingsmodaliteiten.

Levenslange dekking
Eens je klant van DKV wordt, ben je gedekt. En dit levenslang.

Betalingsmethode 
Dankzij de Medi-Card®, ons derdebetalersysteem in België, 
betalen wij de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan de 
ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden. Je hoeft dus 
geen voorschotten meer te betalen bij een opname en je 
administratie wordt tot een minimum herleid.

Om je altijd de beste verzekeringen te kunnen 
bieden binnen je budget, heeft DKV een netwerk van 
partnerziekenhuizen* gecreëerd (zie DKV Hospi Select). 
 De lijst van partnerziekenhuizen*, beschikbaar op dkv.be, 
wordt jaarlijks op 1 januari geüpdatet.
Uitsluitingen betreffende de voorgestelde 
verzekeringen in deze brochure: voorafbestaande 
aandoeningen of symptomen vóór het sluiten van 
het contract, drugsgebruik, esthetische ingrepen, 
vaccinatie, contraceptie, sterilisatie en medisch 
begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen. De kosten van 
tandheelkundige behandelingen ten gevolge van een 
ziekte of een ongeval zijn onderworpen aan een wachttijd 
van 12 maanden (behalve voor tandextractie onder 
algemene verdoving bij opname in een ziekenhuis).

2 3

1

2

3

4

5



54

De waarborgen:

• Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in 
een partnerziekenhuis*. Zelfs als je kiest voor farmaceutische 
producten of medische protheses waarbij het RIZIV niet 
tussenkomt, betaalt DKV 100% terug tot € 10.000 per 
verzekerde en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%

• Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatiekosten in 
een tweepersoonskamer in ziekenhuizen die niet tot het 
partnernetwerk behoren

• Vrije keuze van het kamertype, waarbij er een persoonlijke 
bijdrage per ziekenhuisopname van € 150 of € 300 (bepaald 
bij afsluiten van het contract) wordt gevraagd wanneer 
je kiest voor een éénpersoonskamer. Een herval die leidt 
tot een nieuwe opname wordt beschouwd als een nieuwe 
hospitalisatie

• Kies je om persoonlijke redenen voor een éénpersoons kamer 
in een ziekenhuis dat geen partnerziekenhuis* is, vragen we 
je ook een persoonlijke bijdrage van 20% voor de kamer- en 
ereloonsupplementen. Deze persoonlijke bijdrage van 20% 
is van toepassing bij o.a. een dringende opname of bij keuze 
van een specialisatie in een niet-partnerziekenhuis* als je om 
dezelfde redenen kiest voor een éénpersoonskamer

• Terugbetaling van medische kosten 30 dagen vóór  
en 120 dagen na een hospitalisatie

• Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten. 
Deze kosten betaalt DKV terug tot € 10.000 per verzekerde  
en per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%

• Bijstand en repatriëring binnen de Europese Unie  
(met uitzondering van de overzeese gebieden)

• Competitieve premie, bepaald in functie van de leeftijd

* Alle Belgische ziekenhuizen werden als partner beschouwd 
vanaf 1 januari 2019. Deze lijst wordt elk jaar op 1 januari 
geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be. Partnerziekenhuizen 
moeten aan volgende criteria voldoen: een stabiele 
evolutie van de ereloonsupplementen t.o.v. het RIZIV-
tarief en een evolutie van de kamersupplementen van de 
éénpersoonskamer in lijn met de consumentenprijsindex 
hebben. Hou rekening met de mogelijke wijziging van het 
statuut van een ziekenhuis van het ene op het andere jaar  
en de gevolgen (verschillende terugbetalingsmodaliteiten) 
ervan bij ziekenhuisopname in een éénpersoonskamer

DKV Hospi Select biedt je onbeperkte bescherming 
binnen het DKV netwerk van partnerziekenhuizen* 
voor een budget dat jij onder controle hebt. Je hebt 
de mogelijkheid je kamertype te kiezen in functie 
van de aard van de interventie en dit zowel voor 
gewone hospitalisaties als voor daghospitalisatie.

DKV Hospi Select
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DKV Hospi Flexi
DKV Hospi Flexi garandeert je een onbeperkte 
dekking  met respect voor je budget. We vragen je 
wel om een verantwoorde kamerkeuze te maken: 
voor een daghospitalisatie waar je de kamer maar 
enkele uren nodig hebt, is een tweepersoonskamer 
perfect. 

De waarborgen:

• Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatiekosten. 
Zelfs als je kiest voor farmaceutische producten of medische 
protheses waarbij het RIZIV niet tussenkomt, betaalt  
DKV 100% terug tot € 10.000 per verzekerde en  
per verzekeringsjaar; alles erboven aan 50%

• Vrije keuze van het kamertype, met een persoonlijke bijdrage 
van € 150 bij elke ziekenhuisopname in het geval van een 
éénpersoonskamer met overnachting. Een daghospitalisatie 
wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer

• Terugbetaling van je medische kosten 30 dagen vóór  
en 90 dagen na een hospitalisatie

• Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten

• Competitieve premie, bepaald in functie van de leeftijd

• Wereldwijde bijstand en repatriëring (behalve voor geplande 
hospitalisaties buiten de Europese Unie)
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365 dagen lang gedekt voor medische kosten. 
Hospitalisatie, doktersbezoek, geneesmiddelen, 
nieuwe bril, kinesitherapie… Medische kosten 
kunnen snel oplopen. DKV Medi Pack is dé oplossing 
als je, naast je hospitalisatie verzekering, 365 dagen 
per jaar gedekt wil zijn voor je medische kosten. 

DKV Medi Pack

De waarborgen:

• Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten in een 
twee- of meerpersoonskamer

• Terugbetaling aan 80% van je medische kosten doorheen 
het jaar en voor alle ziekten, zonder hospitalisatie, met een 
jaarlijkse vrijstelling van € 150

• Bijstand en repatriëring binnen de Europese Unie  
(met uitzondering van de overzeese gebieden)

• Competitieve premie in functie van de leeftijd

• Product enkel op familiale basis te onderschrijven
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3 formules voor  
gegarandeerde gemoedsrust

1 De lijst van de partnerziekenhuizen en van de ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden  
zijn beschikbaar op dkv.be

2 De lijst van de apotheken die de Medi-Card® AssurPharma aanvaarden (rechtstreekse 
verzending van de BVAC-attesten door de apotheker naar DKV voor terugbetaling)  
is beschikbaar op assurpharma.be

DKV  
Hospi Select

DKV  
Hospi Flexi

DKV  
Medi Pack

Hospitalisatie

   • Eénpersoonskamer

Bedrag van € 150 of 
€ 300 per opname 

ten laste van de 
verzekerde

+ 20% van  
kamer- en ereloon-

supplementen 
indien niet-

partnerziekenhuis1

Bedrag van € 150 
per opname 

ten laste van de 
verzekerde

Vergoeding 
volgens een 

tweepersoonskamer 
in geval van een 
daghospitalisatie

-

   • Twee- of meerpersoonskamer ✔ ✔ ✔

Terugbetaling van ambulante kosten vóór en na hospitalisatie 30d/120d 30d/90d 365 dagen per jaar

Dekking Zware Ziekten

30 ziekten: 
terugbetaling tot 

€ 10.000; alles 
erboven aan 50%

30 ziekten Alle ziekten

Betalingsmethode Medi-Card® (Hospitalisatie)

Alle partner-
ziekenhuizen1 

genieten van het 
betalingssysteem 

Medi-Card®

In alle ziekenhuizen1 
die de Medi-Card® 

aanvaarden, 
behalve voor een 
daghospitalisatie 

in een 
éénpersoonskamer

In alle ziekenhuizen1 
die de Medi-Card® 
aanvaarden, voor 
een ziekenhuis-
opname in een 
twee- of meer-
persoons kamer

Medi-Card® AssurPharma (Apotheken) In de apotheken van het AssurPharma-netwerk2

Tussenkomst in het buitenland Europese Unie Wereldwijd Europese Unie

Jaarlijkse franchise - -
€ 150 voor medische 

kosten buiten 
hospitalisatie

Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en protheses, kunst-
ledematen, verbanden en medisch materiaal die opgenomen zijn  
op de ziekenhuisfactuur en niet terugbetaald worden door het RIZIV

Terugbetaling aan 
100% tot € 10.000, 

alles erboven  
aan 50%

Terugbetaling aan 
100% tot € 10.000, 

alles erboven  
aan 50%

-



Je verzekeringstussenpersoon
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Geïnteresseerd? 

Contacteer je verzekeringstussenpersoon of surf naar  
www.dkv.be voor meer informatie over onze producten.

Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven 
van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op 
deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en 
de informatie hierin is niet exhaustief. Voor meer informatie over deze 
producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/
of Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan. Die zijn 
beschikbaar bij je verzekerings tussenpersoon, op www.dkv.be of gratis 
verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 
0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant 
van de DKV-producten hospitalisatie (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 
‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. Offerte via je 
verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet 
opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien 
door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering 
van deze producten: dienst Quality Control via www.dkv.be/contact 
(DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of de Ombudsman van 
de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35,  
1000 Brussel). Dit is een commercieel document.

De beste zorgen.  
Levenslang.


