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Drie hospitalisatieverzekeringen om te beantwoorden 
aan je behoeften 

 

 

  

 DKV Hospi Select 
 

DKV Hospi Flexi 
 

DKV Medi Pack 
 

365 dagen gedekt voor 
medische kosten  

 

Algemene kenmerken 

Territorialiteit    

onvoorziene ziekenhuis-opname 
in het buitenland 

 

Lidstaten van de Europese 
Unie met uitzondering van de 
overzeese gebieden 1 

 

Wereldwijd  

Lidstaten van de 
Europese Unie met 
uitzondering van de 
overzeese gebieden 

  

geplande ziekenhuis-opname in 
het buitenland 

Lidstaten van de Europese 
Unie met uitzondering van de 
overzeese gebieden 

    

Verzekerde risico's: ziekte, 
ongeval en bevalling 

  

    

Algemene wachttijd Geen Geen Geen
    

Specifieke wachttijd Geen 2 Geen 2 Geen 2
    

Jaarlijkse vrijstelling Geen Geen € 162,05 per 
verzekeringsjaar en per 

verzekerde 

Enkel van toepassing op 
de medische kosten 

zonder ziekenhuisopname 
    

Hospitalisatie 

Vrije keuze van arts en 
ziekenhuis 

 


 


 


    

Vrije keuze van kamertype   Niet van toepassing 
    

Opname met overnachting en 
daghospitalisatie  
(incl. gipskamer) 

   

    

Eénpersoonskamer 


€ 151,76 ou € 303,51 
persoonlijke bijdrage 3 per 

hospitalisatie ten laste van de 
verzekerde 






€ 151,76 persoonlijke bijdrage 3 
per hospitalisatie ten laste van de 

verzekerde 
 

 Daghospitalisatie wordt vergoed 
volgens een tweepersoonskamer 



Niet van toepassing 

Twee- of meerpersoonskamer   
    

    
    

Kamer- & 
ereloonsupplementen 

Terugbetaling van 80% zonder 
plafond. Uitzondering: 

verhoogde terugbetaling (tot 
100%) aangeboden in 

"partnerziekenhuizen" 4 

 

Onbeperkte terugbetaling, 
uitgezonderd dagziekenhuis in 

een éénpersoonskamer 

Niet van toepassing 

DKV Belgium S.A./N.V. | rue de Loxum 25 Loksumstraat | 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, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Bld de Berlaimont 14 | 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met zetel te 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14 
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Medische & paramedische 
prestaties 

   

    

 Met RIZIV-tussenkomst Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling 

 Zonder RIZIV-tussenkomst Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling 
    

Geneesmiddelen 
(incl.homeopathie), medische 
hulpmiddelen en protheses 
(geen tandmateriaal), 
kunstledematen, verband- en 
medisch materiaal 

   

    

 Met RIZIV-tussenkomst Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling 

 Zonder RIZIV-tussenkomst Som van betrokken kosten 
terugbetaald aan 100% tot  
€ 10 000 per verzekeringsjaar 
en verzekerde, alles erboven 
aan 50% 

Som van betrokken kosten 
terugbetaald aan 100% tot  
€ 10 000 per verzekeringsjaar 
en verzekerde, alles erboven 
aan 50% 

Onbeperkte terugbetaling 

    

Rooming-in 5 Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling Onbeperkte terugbetaling 

    

Ziekenvervoer in België 
(ziekenwagen of helikopter)  

Onbeperkte terugbetaling 6 Onbeperkte terugbetaling 6 Onbeperkte terugbetaling 6 

Voor-/nahospitalisatie 

Periode voor- en 
nahospitalisatie 

30d/120d en onbeperkt 30d/90d en onbeperkt 365d/jaar ook zonder 
ziekenhuisopname 

    

Medische en paramedische 
prestaties, alternatieve 
geneeskunde (homeopathie, 
acupunctuur, osteopathie, 
chiropraxie), medische 
hulpmiddelen en protheses, 
kunstledematen (*) 

   

    

 Met RIZIV-tussenkomst 100% 100% 80% 

 Zonder RIZIV-tussenkomst 50% 50% 80% 
    

Geneesmiddelen (incl. 
homeopathie); verband- en 
medisch materiaal (**) 

   

    

 Met RIZIV-tussenkomst 80% 80% 80% 

 Zonder RIZIV-tussenkomst 40% 40% 80% 

Kraamhulp na bevalling 
(volgens de afgesloten 
overeenkomst tussen de 
kraamzorginstelling en de 
verzekeraar) 

  

Zware Ziekten 

Aantal Zware Ziekten 30 30 Alle ziekten 

Terugbetaling Terugbetaling van dezelfde 
kosten als voor-

/nahospitalisatie (*) (**) tot  
€ 10 000 per verzekeringsjaar 
en verzekerde, alles erboven 

aan 50% 

Onbeperkte terugbetaling van 
dezelfde kosten als voor-
/nahospitalisatie (*) (**) 

Onbeperkte terugbetaling 
van dezelfde kosten als 
voor-/nahospitalisatie  

(*) (**) 

    

Medi-Card® 7 
Behalve bij verblijf buiten het 

netwerk van 
partnerziekenhuizen 


Behalve bij dagziekenhuis  
in een éénpersoonskamer 


Enkel bij verblijf in een 
tweepersoonskamer 

    

AssurPharma 8   
    

DKV Assistance 9   
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1 

De hospitalisatiekosten worden terugbetaald ten belope van tweemaal de RIZIV-bijdrage in het geval van een verblijf in een 
ziekenhuis gelegen in de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden). 

2
 In zeer strikte gevallen waarin dekking wordt geboden voor bepaalde tandheelkundige behandelingen, geldt een wachttijd van 

12 maanden en een plafond van € 750 per jaar. Deze omvatten de behandeling na ziekte of ongeval (met uitzondering van 
een eventuele orthodontische behandeling) en de kosten van tandheelkundige extractie onder algemene verdoving. In alle 
andere gevallen worden de kosten van de tandheelkundige behandeling niet vergoed. 

3 Voor DKV Hospi Select wordt het bedrag door de verzekeringnemer bepaald wordt bij afsluiten van het contract. Een herval 

dat leidt tot een nieuwe opname wordt beschouwd als een nieuwe hospitalisatie. 
4 

De lijst met de partnerziekenhuizen wordt elk jaar per 1 januari geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be. Partnerziekenhuizen 
dienen te voldoen aan de volgende criteria: een stabiele evolutie van de honorariumsupplementen gelinkt aan het RIZIV-tarief 
en een evolutie van kamersupplementen in lijn met de consumentenprijsindex. Als je een hospitalisatie plant in het volgende 
jaar, moet je rekening houden met een eventuele aanpassing van het terugbetalingsstatuut van je ziekenhuis bij opname in 
een éénpersoonskamer. 

5 De verblijfs- en logementkosten van één van de ouders in dezelfde kamer als deze van hun verpleegde kind. 
6 De vervoerskosten in België i.g.v. een hospitalisatie: per ziekenwagen van en naar het ziekenhuis, alsook de overbrenging 

naar een ander ziekenhuis. Per helikopter van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis. 
7 Rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis door DKV  
8 Service verbonden aan de Medi-Card

® om apotheekbriefjes niet langer per post maar op een beveiligde manier digitaal door 
de apotheker onmiddellijk naar DKV te verzenden. 

9 Bijstand in het buitenland en repatriëring indien medisch noodzakelijk via één enkel nummer: +32 (0)2 230 31 32. Deze service 
wordt uitgebreid voor studenten van 18 tot en met 25 jaar die, in het kader van hun studie, voor een periode van maximum  
6 maanden in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van de overzeese gebieden verblijven. 

 
 
 
 
 
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 
Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je 
verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 
1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, 
toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de 
Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV hospitalisatieproducten. Deze producten zijn onderworpen aan de 
Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 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 kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van 
DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via 
het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de 
Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of 
telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 
2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-
professionele cliënten. 

 


