TOELICHTING DKV INTEGRAL
•

Met deze verzekering kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk van DKV. Dit
netwerk wordt in het Spaans “cuadro médico” genoemd. Het “cuadro médico” wordt gevormd door
artsen, specialisten en privé ziekenhuizen in heel Spanje. Het netwerk van DKV biedt keuze uit
19.000 artsen/ specialisten en 1.200 gezondheidscentra in Spanje. De kosten hiervoor worden
100% vergoed worden binnen Spanje. Behandelingen die worden uitgevoerd door artsen of
ziekenhuizen die niet bij het netwerk van DKV zijn aangesloten, worden niet vergoed

•

De behandelingen worden direct d.m.v. het DKV pasje (zogenaamde “Medi-card”), betaald door de
verzekeringsmaatschappij aan de desbetreffende zorgverlener. Er hoeft dus niets voorgeschoten te
worden. Facturen die vooraf contant betaald worden door de klant, worden naderhand niet vergoed.

•

Bij deze verzekering zit een tandartsdekking, waarbij enkele behandelingen, zoals controles,
schoonmaakbeurten, röntgenfoto’s e.d., vergoed worden. Bij alle andere behandelingen is er een
korting van toepassing. Voor de tandartsdekking moet er gebruik worden gemaakt van tandartsen
uit het netwerk van DKV.

•

Bij kwartaalbetaling is er een korting van 3%. Voor gezinnen met 4 leden is er een automatische
korting op de premie van 7% en voor 5 of meer gezinsleden 12%

•

80% vergoeding medische kosten in het buitenland in het geval van ernstige ziektes (zoals o.a.
kanker, hartproblemen, alzheimer) met een limiet van €16.000 per jaar

•

Bij deze verzekering bestaat de mogelijkheid om een aparte dekking af te sluiten voor een
kinderarts en/of gynaecoloog naar eigen keuze. Vergoeding kosten 80% in Spanje en 90% buiten
Spanje (limiet €20.000).

•

Deze verzekering is af te sluiten tot 75 jaar. Eenmaal afgesloten blijft de polis doorlopen zonder
eindleeftijd

•

Bij deze verzekering zijn preventieve onderzoeken voor bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker en
hartproblemen inbegrepen

•

DKV heeft voor haar klanten een speciale website met handige informatie, waar zij zich kunnen
registreren en de polis kunnen inzien.

•

Als een van de weinige verzekeraars vergoedt DKV ook verkeers- en arbeidsongevallen

•

Bij deze verzekering is er sprake van een eigen bijdrage die wordt betaald per behandeling. In het
overzicht hieronder staan de verschillende eigen bijdrages vermeld. Deze worden door DKV
automatisch verrekend bij de maandelijkse betaling van de premie. Indien de premie jaarlijks
betaald wordt, dan zal DKV de eigen bijdrages per automatische incasso apart incasseren.

•

Deze verzekering biedt dekking voor spoedgevallen in het buitenland tot een limiet van €20.000,-.
Hiervoor dient men binnen 72 uur contact op te nemen met de alarmcentrale waarvan het nummer

op het DKV pasje staat.
•

Bij deze dekking worden medicijnen niet vergoed. Desalniettemin zijn deze in Spanje zeer
betaalbaar. Medicijnen tijdens ziekenhuisopname zijn wel gedekt.

•

Dekking borstreconstructie na operatie vanwege borstkanker

•

Wanneer men om wat voor reden dan ook in een ziekenhuis of kliniek wordt opgenomen, welke niet
bij DKV is aangesloten (incl. de publieke ziekenhuizen), dan is het zeer belangrijk dat er direct
contact wordt opgenomen met DKV om hen hierover te informeren. Als er niet binnen 72 uur
contact wordt opgenomen, is DKV niet verplicht de kosten te vergoeden.

•

Het netwerk van DKV wordt regelmatig geactualiseerd en is terug te vinden op de website van DKV.
Om er zeker van te zijn dat een zorgverlener aangesloten is bij het netwerk, is het raadzaam dit
even na te vragen bij het maken van een afspraak.

•

Bij deze verzekering zijn er wachttijden op onderstaande behandelingen vanaf het moment dat de
polis wordt afgesloten tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. Deze behandelingen
zijn:
 6 maanden voor chirurgische ingrepen en hospitalisatie (met uitzondering van eerste
hulp bij ongevallen of levensbedreigende situaties)
 8 maanden voor bevalling
 12 maanden voor transplantaties

•

Medische kosten gerelateerd aan het beoefenen van gevaarlijke sporten worden niet gedekt

•

Bij het afsluiten van de verzekering vraagt de verzekeraar via een gezondheidsverklaring om de
medische geschiedenis, welke door de verzekeringnemer ingevuld kan worden. Eventuele
bestaande of reeds genezen aandoeningen kunnen worden uitgesloten, of in sommige gevallen is
acceptatie niet mogelijk

•

Bij de Integral Elite zijn er geen eigen bijdrages. Een overzicht van de eigen bijdrages van de
Integral Classic kunt u hieronder terugvinden

Voor vragen of meer informatie kan er contact opgenomen met Hypotienda en/of DKV
Contactgegevens Hypotienda
Tel: (0034) 951 319 383
Fax: (0034) 952 821 700
Email info@hypotienda.com

Contactgegevens DKV:
DKV 24 uur medische hulplijn 902 499 799
DKV
902 499 499
Assistentie in het buitenland
0034 913 790 434

Overzicht eigen bijdrages DKV Integral Classic
Medische behandelingen
Primaire zorg
Specialisten algemeen
Gynaecologie
Psychologie

Eigen bijdrage
1,95 €
2,95 €
2,95 €
9,00 €

Diagnostische onderzoeken
Klinische onderzoeken
Radiologie conventioneel
Hightech radiologie
Radiologie vasculair
TAC - Tomografie
Magnetische resonantie (MRI)
Positronemissietomografie (PET)
Diagnostische voorzieningen endoscopie
Cytologie
Echografie
Mammografie
Pathologische anatomie
Vruchtwaterpunctie
Polysomnografie
PH-metrie

Eigen bijdrage
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €

Ziekenhuisopname
Ziekenhuisopname per dag
Ziekenhuisactiviteiten (reanimatie, dagopname,polikliniek, dialyse,....)
Chirurgie (groep 0-1-2)
Chirurgie (groep 3-4-5)
Chirurgie (groep 6-7-8)
Bevalling/keizersnee
Curettage
Endoscopische Retrograde Cholangiopancreaticografie (ERCP)
Niersteenvergruizing

Eigen bijdrage
0,00 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,50 €
2,95 €

Therapeutische behandelingen
Mondreiniging en tandheelkundige extracties
Rehabilitatie
Zuurstoftherapie
Fotocoagulatie
Radioactieve geneesmiddelen
Behandelingen/ diagnostische voorzieningen medische specialiteiten
Behandelingen/ diagnostische voorzieningen chirurgische specialiteiten
Behandelingen/ diagnostische voorzieningen verloskunde en
gynaecologie
Behandelingen/ diagnostische voorzieningen cardiologie
Behandelingen/diagnostische voorzieningen oncologie
Radiotherapie & chemotherapie (per sessie)
Pijnbehandelingen
Ambulance
Voorzieningen spoedgevallen ziekenhuis & thuis
Poliklinische spoedgevallen

Eigen bijdrage
2,95 €
2,50 €
2,50 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €

* Bovenstaande is een vertaling van het origineel en derhalve niet rechtsgeldig
Note: De verstrekte informatie in dit document is met uiterste zorg samengesteld. Hypotienda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
juistheid van deze informatie.

