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Verkoopsargumentatie  
DKV Hospi Flexi  ><  AG Care Hospitalisatie (AG) 
 
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 de 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 per opname in het geval van een 
éénpersoonskamer met overnachting. Een daghospitalisatie wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer. 
 

 Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na een hospitalisatie 
 

 Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten, ook buiten hospitalisatie 
 

 Vrije keuze van arts en ziekenhuis 
 

 Wereldwijde bijstand en repatriëring (behalve voor geplande hospitalisaties buiten de Europese Unie) 
 

 Medi-Card® en AssurPharma: rechtstreekse betaling van je hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en 
onmiddellijke verzending van je attesten door de apotheker 
 

 Aantrekkelijke premie, die vijfjaarlijks wordt aangepast vanaf de leeftijd van 20 jaar, om rekening te houden met 
de medische kosten die stijgen met de leeftijd 
 

 Duur van het contract: levenslang, niet opzegbaar door de verzekeraar behoudens de uitzonderingen voorzien 
door de wet 

 
Wat DKV Hospi Flexi niet dekt 
 

 Vooraf bestaande aandoeningen of symptomen vóór het sluiten van het contract 
 Drugsgebruik 
 Esthetische ingrepen 
 Vaccinatie 
 Contraceptie, sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen 

 

 

 

 

 

 

 
Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen 
die betrekking hebben op dit product. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet 
exhaustief. Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere 
verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan. Die zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, 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 DKV Hospi Flexi (tak 2 ‘ziekte’en/of 18 ‘hulpverlening’), onderworpen aan het Belgisch recht. 
Levenslang individueel contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. 
Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering 
van dit product: 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.  

DKV Belgium S.A./N.V. | Loksumstraat 25 Rue de Loxum  | 1000 Bruxelles/Brussel | Tel.: +32 (0)2 287 64 11 | www.dkv.be 
R.P.M./ R.P.R. 0414858607 | Entreprise d’assurances agréée sous le n° 739 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 739 
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Vergelijking van de waarborgen 
 
 Ziekte |  Ongeval |  Bevalling 
 

 DKV Hospi Flexi AG Care Hospitalisatie 
   

JAARLIJKSE VRIJSTELLING 
 

Geen Optionele vrijstelling 

ALGEMENE WACHTTIJD Geen Geen1 
 

SPECIFIEKE WACHTTIJD 12 maanden voor tandbehandelingen2 
 

Geen 

ALGEMEEN PLAFOND 
 

Geen Geen 
 

HOSPITALISATIE 
 Algemeen 

Onbeperkt 
- Bij keuze voor een 

éénpersoonskamer:  
- persoonlijke bijdrage van  

€ 150 per hospitalisatie met 
overnachting 

- daghospitalisatie vergoed zoals 
een opname in een twee- of 
meerpersoonskamer  

Onbeperkt 
 Bij keuze van een 

éénpersoonskamer: 
– Persoonlijke bijdrage van 50% 

van de totale ziekenhuisfactuur 
bij vrijwillige opname in een 
éénpersoonskamer van een 
aantal dure ziekenhuizen (zie 
linklijst onderaan de pagina), 
behalve indien medisch 
noodzakelijk 
 

 Psychische of psychiatrische 
aandoening (+ elke vorm van 
depressie): medische kosten 
vergoed voor een maximum van  
2 jaar hospitalisatie 

 Gipskamers uitgesloten  
 

 Honorarium- en 
kamersupplementen 

Onbeperkte terugbetaling, behalve bij 
dagziekenhuis in een 
éénpersoonskamer 

 Persoonlijke bijdrage van 50% van 
de totale ziekenhuisfactuur bij 
vrijwillige opname in een 
éénpersoonskamer van een aantal 
dure ziekenhuizen (zie linklijst 
onderaan de pagina), behalve indien 
medisch noodzakelijk 

 Onbeperkte terugbetaling in andere 
gevallen 

   

 Geneesmiddelen, medische 
prothesen, medische 
hulpmiddelen, kunstledematen, 
verbanden en medisch 
materiaal 

Onbeperkt, indien de wettelijke 
ziekteverzekering niet tussenkomt: de 
som van alle betrokken kosten worden 
terugbetaald aan 100% tot € 10 000 per 
verzekeringsjaar en per verzekerde, 
alles erboven aan 50% 

Onbeperkt 

 
  

 Ziekenvervoer3 in België  
(per ziekenwagen of helicopter) 

Onbeperkt Onbeperkt 

   

 Derdebetalersysteem  
(rechtstreekse betaling van de 
ziekenhuisfactuur aan het 
ziekenhuis) 

Medi-Card®, behalve daghospitalisatie 
in een éénpersoonskamer 

Medi-Assistance (optioneel te 
onderschrijven) 

 
  

VOOR- EN NAZORGEN 30/90 dagen en onbeperkt 
 
Indien de wettelijke ziekteverzekering 
niet tussenkomt, wordt de terugbetaling 
herleid met 50% 

30/90 dagen, onbeperkt 
Worden niet gedekt: 
 Homeopathische, chiropractische, 

osteopathische en 
acupunctuurbehandelingen 

 Homeopathische geneesmiddelen 
 
De terugbetaling wordt teruggebracht tot 
50% indien de verzekerde geen 
aanspraak kan maken op enige 
tussenkomst van de wettelijke 
ziekteverzekering omwille van 
administratieve redenen (i.e. door niet-
betaling van zijn ziekenfondsbijdrage) 
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ZWARE ZIEKTEN 30 Zware Ziekten en onbeperkt 
 
Indien de wettelijke ziekteverzekering 
niet tussenkomt, wordt de terugbetaling 
herleid met 50% 

30 Zware Ziekten 
Worden niet gedekt: 
 Homeopathische, chiropractische, 

osteopathische en 
acupunctuurbehandelingen 

 Homeopathische geneesmiddelen 
 Huur medisch materiaal  
 

De terugbetaling wordt teruggebracht tot 
50% indien de verzekerde geen 
aanspraak kan maken op enige 
tussenkomst van de wettelijke 
ziekteverzekering omwille van 
administratieve redenen (i.e. door niet-
betaling van zijn ziekenfondsbijdrage) 
 

DEKKING IN HET BUITENLAND 
 Bijstand en repatriëring 

 
DKV Assistance 
Wereldwijde dekking  
 

 
Wereldwijd 
 

 Hospitalisatiekosten in het 
buitenland 

Onbeperkte dekking wereldwijd4 Wereldwijd onbeperkte dekking 

 
 
 

1. Pasgeborenen zijn verzekerd zonder reservering of medische formaliteiten vanaf de geboorte op voorwaarde dat een 
van de ouders ten minste 6 maanden verzekerd is in het contract. 

 

2. De kosten van tandheelkundige behandelingen ten gevolge van een ziekte of een ongeval, met uitzondering van 
orthodontische behandelingen, worden integraal terugbetaald tot een maximum van € 750 per verzekerde en per 
verzekeringsjaar na verloop van een wachttijd van 12 maanden. De kosten van tandextractie onder algemene 
verdoving bij opname in een ziekenhuis worden integraal terugbetaald. 

 

3. De vervoerskosten per ziekenwagen van en naar het ziekenhuis en de overbrenging naar een ander ziekenhuis, alsook 
de vervoerskosten per helikopter van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis. 

 
4. De verzekeringswaarborg is wereldwijd geldig voor een medisch noodzakelijke en onvoorziene ziekenhuisopname in 

het buitenland. De verzekerings- waarborg is ook geldig in de lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van 
de overzeese gebieden) voor een medisch noodzakelijke en geplande ziekenhuisopname in het buitenland, op 
voorwaarde dat er voorafgaandelijk een akkoord is gesloten met het ziekenfonds. 

 
 
 
 
 

 
Informatiebron:  
Algemene voorwaarden : https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/22079N2.pdf 
Lijst van de ziekenhuizen: https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/22092N.pdf 
Uitgiftedatum: 05/2018 
De verstrekte informatie is louter informatief en gebaseerd op publiek beschikbare gegevens. Dit document is bestemd 
voor exclusief gebruik door het DKV-distributienetwerk. 
 


