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•  hospitalisatie
•  ambulante kosten

•  tandzorg
•  zorgverzekering
•  inkomensverlies

Uw verzekeringstussenpersoon:

Waarom kiezen voor DKV? Plan Horizon

De beste zorgen. Levenslang.

De waarborgen van DKV:

•  Belgisch marktleider in privé ziekteverzekeringen  
 sinds 1964

•  Meer dan 1 800 000 klanten

•  Een doeltreffend productgamma dat aan ieders   
 behoeften voldoet : 

- zelfstandigen

- werknemers/loontrekkenden

- KMO’s

- grote ondernemingen, multinationals

Interesse ? 
Contacteer uw  

verzekeringstussenpersoon 
of surf naar

www.dkv.be

Algemeen overzicht. Enkel de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden
en Bijzondere Polisvoorwaarden zijn bindend.



Daarom heeft DKV een wachtpolis ontwikkeld:  
het plan Horizon. 

Deze waarborg helpt u nu reeds aan uw toekomst  
te bouwen.

Het plan Horizon van DKV:
uw toekomst begint nu !

Denken aan morgenBouwen aan uw toekomst

Dankzij het plan Horizon1 kan u overstappen naar een 
individuele hospitalisatiewaarborg van DKV (plan IS2000)2 
die u echt een optimale dekking biedt, zonder nieuwe 
wachttijden.

Oordeel zelf maar:

•  100% terugbetaling van uw hospitalisatiekosten

•  vrije keuze van ziekenhuis, kamer en arts

•  voor- en nabehandelingskosten vergoed  
 (30 dagen voor en 90 na de hospitalisatie)

•  27 Zware Ziekten 
 (ziekte van Parkinson, diabetes, kanker, ...)

•  De Medi-Card® : geen voorschotten meer bij een   
 opname en DKV betaalt de factuur rechtstreeks aan  
 het ziekenhuis

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

2 Indien twee jaar zonder onderbreking verzekerd volgens het plan Horizon.

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?

• 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?

In beide gevallen zal u zich waarschijnlijk de volgende 
vragen stellen:
•  zal mijn gezondheidstoestand een rol spelen bij het 
 afsluiten van een nieuwe individuele hospitalisatie- 
 polis?
•  hoeveel zal de premie bedragen?
•  hoe zit het met de wachttijden?
•  wordt mijn dekking onderbroken?
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