dkv integral
Ik houd ervan dat ze voor me zorgen

zorg verzekeringen

Beleef je gezondheid!

QUITAR

Jij maakt de
keuze.
Naar welke
arts of ziekenhuis van ons
netwerk wil je
gaan?

DKV INTEGRAL verzekert wat
je het meeste waardeert: het
welzijn van je familie door je de
beste medische hulp te bieden en
behandeling die je verwacht zodra
je bij een arts of in een ziekenhuis
komt.
Eerste hulp,
eerstelijnsgezondheidszorg,
specialisten,
diagnoseapparatuur, opname
en chirurgie. Met deze polis is
alles gedekt, geen limiet voor
kosten (behalve bij prothese).
Bovendien zul je genieten van
een aanvullende verzekering
voor assistentie in de rest van
de wereld.
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dekkingen
eerstelijnsgezondheidszorg
Geen onnodige lijsten, geen lange
wachttijden, geen lastige formaliteiten.
Maak je geen zorgen en geniet van de
rust dat je gezondheidszorg gedekt is,
bij meer dan 1000 aangesloten klinieken
en meer dan 2000 huisartsen in heel
Spanje.
> Medische zorg aan huis en eerste hulp
in 24-uursklinieken

> Maag- en darmchirurgie
> Algemene chirurgie
> Plastische en herstellende chirurgie
> Thoraxchirurgie
> Dermatologie
> Endocrinologie
> Geriatrie

> Ziekenboeg (Verpleegkundige)

> Gynaecologie

> Jaarlijks basis cardiologisch onderzoek

> Hematologie

> Jaarlijkse klinische basisanalyses
(exclusief hormonale en
immunologische testen en
conventionele röntgenfoto’s (zonder
contrast)

> Logopedie en foniatrie

> Ziekenauto’s

> Neumologie

> Pediatrie en kinderverzorging

> Neurocirugie

> Algemene geneeskunde

> Verloskunde

> Interne geneeskunde
> Nefrologie
> Neonatologie

> Odontologie

specialisten en aanvullende
diagnose

> Oftalmologie
> Oncologie

Bevat de verschillende medische
of chirurgische specialiteiten,
de diagnoseapparatuur en de
medische behandeling, wanneer een
doorverwijzing hebben.
> Anesthesiologie - reanimatie
> Angiologie en cardiovasculaire
chirurgie
> Maag- en darm
> Allergie en Immunologie
> Cardiologie
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> KNO
> Podologie
> Psychiatrie
> Revalidatie en fysiotherapie
> Reumatologie
> Traumatologie
> Urologie

ziekenhuiszorg
In geval van ziekenhuisopname en om
bovendien je verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken, dekt de verzekering
de kosten die voortkomen uit de opname
en de honoraria van de dokters of voor
chirurgische kosten van de uitgevoerde
behandelingen.
Bevat:
> OOncologische behandelingen:
radiotherapie, brachytherapie en
chemotherapie.
> OSNA-methode of techniek:
interne moleculaire analyse van
de schildwachtklier bij vroege
waarneming van borstkanker, zonder
lymfatische uitzaaiing.
> Nier- en blaaslithotritie.
> Dialyse en hemodialyse.
> Chirurgie van de Groepen II t/m VIII
van de “Organización Médica Colegial”
(OMC), uitsluitend uitgevoerd in een
ziekenhuis.
> Belangrijke poliklinische chirurgie.
> Interventie radiologie of invasieve
vasculaire en viscerale chirurgie.
> Familie planningstechnieken:
afbinding van de eileiders,
hysteroscopische dichtbranding van
de eileiders (Essure systeem) en
vasectomie.

> Chirurgische laser voor oftalmologie,
proctologie, periferische vasculaire
chirurgie en KNO.
> Holmio Laser voor chirurgische
behandeling van de goedaardige
prostaathyperplasie.
> Geautomatiseerde discectomie en
chemonucleolysis.
> Chirurgische prothese.
> Dagelijkse opnamevergoeding.
En de polis dekt:
1. Medische opname (zonder
chirurgische ingreep).
2. Chirurgische opname. Houdt
de onmiddellijke afspraken en
behandelingen in na een operatie (tot
twee maanden na de chirurgie).
3. Opname voor verloskunde. Houdt de
couveuse voor het pas geboren kind
in tot maximaal 28 dagen.
4. Pediatrische opname (kinderen tot 14
jaar).
5. Psychiatrische opname. In geval van
acute aanvallen (maximaal 60 dagen
per jaar).
6. Opname op de Intensive Care.
7. Opname voor dialyse en kunstmatige
nier. Voor de opname van acute
nierproblemen.

> Sterotaxische radioneurochirurgie.
> Artroscopische chirurgie.
> Chirurgie van het neusbeentje
of turbinoplastie en de
adenoamigdaloplastie met
radiofrequentie.
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in geval van nood:
wereldwijde zorg
Reis rustig. Onze gezondheidspolissen
garanderen een wereldwijde zorg in
geval van nood in het buitenland (voor
verblijf t/m 90 dagen). Deze houdt in:
> Vervoer en repatriëring van gewonden
en zieken wegens ziektes of ongeluk.
> Heen- en terugreis voor een familielid
en de hotelkosten, in geval van
opname langer dan 5 dagen (tot 30
Eur/dag met een maximum limiet van
300 Eur).
> Vroegtijdige terugreis van de
verzekerde vanwege het overlijden van
een familielid.
> Vroegtijdige terugreis van de
verzekerde vanwege brand of ongeluk
thuis.
> Medische, chirurgische,
farmaceutische, opname- en
ambulancekosten in het buitenland
met een limiet van 12.000 Eur.
> Spoed tandheelkundige kosten (tot
150 Eur).
> Kosten van verlenging van het verblijf
in een hotel (tot 30 Eur/dag met een
maximale limiet van 300 Eur).
> Het versturen van medicijnen.
> Telefonische medische zorg.
> Repatriëring van overledenen en van
de verzekerde begeleiders.

> Voorschot voor juridische borg (tot
6.000 Euro per geval).
> Reisinformatie.

speciale
dekkingen
Onder de brede dekkingen van de polis
onderscheiden zich:
Psicología
> Maximaal 15 sessies per verzekerde
per jaar.
> Met eigen bijdrage al naar gelang de
afgesloten variant (behalve de variant
Élite).
Speciﬁeke programma’s voor preventieve
geneeskunde
1. Programma kindergezondheid.
> Zwangerschapsyoga en mentale
voorbereiding.
> Gezondheidstesten bij het
pasgeboren kind (inclusief neonatale
gehoorscreening).
> Programma voor het inenten van
kinderen bij referentiecentra.

> Begeleider in geval van overlijden.

> Gezondheidscontroles.

> Hulp bij het lokaliseren en verzenden
van bagage.

2. Programma voor het vroegtijdig
ontdekken van gynaecologische
kanker bij vrouwen.

> Verzenden van documenten.
> Kosten voor wettelijke juridische
bijstand in het buitenland (tot 1.500
Euro per ongeval)
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> Jaarlijkse gynaecologische controle.
> HPV test (DNA-HPV) om het menselijk
papillomavirus te diagnosticieren bij
vrouwen met baarmoederhalscytologie
en na conisatie.

3. Preventieprogramma tegen coronair
risico.
> Complete cardiologische controle
om de 3 jaar in aangesloten
referentiecentra, inclusief
patiëntendossier, cardiologisch
onderzoek specifiek en preventief
onderzoek van aromatase,
elektrocardiogram en echocardiogram.
4. Programma om dikdarmkanker te
ontdekken, bij personen waar het
voorkomt in de familie.
5. Programma om prostaatkanker te
voorkomen voor mannen boven 45 jaar.
6. Programma tandheelkundige
gezondheid.
> Het dichten van gaatjes en vullingen.
Tot 14 jaar.
Toegang tot mammograﬁeën zonder
toestemming.
Familieplannings technieken.
Wij dekken de afbinding van de eileiders,
hysteroscopische dichtbranding van de
eileiders (Essure systeem), vasectomie
en het plaatsen van IUD (kosten voor het
spiraaltje zijn voor de verzekerde).
Prothese.
De aangegeven protheses en
chirurgische inplanten, met een
maximum limiet van 12.000 euro per
verzekerde per jaar.
Borstreconstructie na chirurgische
ingreep, en de plastische van de
contralaterale gezonde borst (prothese
inbegrepen) na een mamma-amputatie.
Beenmerg-, nier-, hoornvlies- en
harttransplantatie.

exclusieve
dekkingen
Alleen als de verzekering DKV Integral
afgesloten wordt voor zijn individuele
modaliteit, heeft men recht op de
volgende extra dekkingen:
Terugbetaling in het buitenland wegens
ernstige ziekte.
In het geval dat al eerder in Spanje
een ernstige ziekte is gediagnosticeerd
(hartinfarct, kanker, cerebrovasculaire
ziekte, orgaantransplantaat, verlamming/
paraplegie) kun je medische en/of
chirurgische behandeling in het buitenland
ontvangen middels de terugbetaling
van kosten (80% van het bedrag van de
betaalde rekeningen) tot een totaal limiet
van 16.000 Eur per verzekerde per jaar.
Dekking in geval van 3e graads
afhankelijkheid (niveau 1 en 2) vanwege
een ongeluk.
Terugbetaling van de diensten voor
zorgverlening aan de familie en/of
zorgverlening voor de afhankelijkheid
tot een maximaal limiet van 10.000 Eur
per verzekerde.
Mits het ongeluk gedekt wordt door de
verzekering (met uitsluiting van eerder
voorkomende situaties).
Gekoppeld aan de familie- en/
of afhankelijkheidsdienst, inclusief
“Serviplus Salud Individual”.
De diensten die binnen deze dekking
vallen zijn:
1. Thuiszorg.
2. Institutionele zorg.
3. Vaste en mobiele telefonische
bijstand.
4. Woningaanpassing.
dkv integral 7

nog meer
voordelen?:
Mi Plan de Vida Saludable
Zodat jij en je familie een beter leven
krijgen. Dit plan verbetert de gezonde
gewoontes en helpt je om ziektes te
voorkomen door middel van specifieke
programma’s, die eenvoudig toegankelijk
zijn op internet en via telefonische hulp.
> Programma van gezond leven.
> Cardiovasculaire preventie.
> Gezonde zwangerschap en bevalling.
> Zwaarlijvigheid (bij volwassenen en
kinderen)
> School voor ouders.
> Dikkedarmkanker preventie.
> Prevención del cáncer ginecológico en
la mujer, de cuello uterino y mama.
> Prostaatkanker preventie bij mannen.
> Werkstress preventie.
> Baarmoederhalskanker preventie.
Ga voor meer informatie naar:
www.vivelasalud.com.
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Overeenkomst dat de maatschappij de
polis niet kan opzeggen.
DKV kan geen enkele klant opzeggen,
mits deze drie hele jaren bij ons
verzekerd is en altijd het contract is
nagekomen.
Korting voor polissen van familieleden.
5% (4 verzekerden) en 12% (5
verzekerden of meer).
DKV Medi-Card®.
Dit accrediteert je als verzekerde van
DKV en voorkomt het gebruik van
medische strookjes en vergemakkelijkt
de toegang tot ons aangesloten netwerk.
De beste technische apparatuur en
vakkundig personeel.
De beste en modernste technologische en
vakkundig geneeskundig personeel.
Zonder beperking van opname.
Uitgezonderd psychiatrische opname met
een limiet van 60 dagen/jaar.
Dagelijkse vergoeding voor het opnemen.
DKV Seguros vergoedt 50 Eur per dag,
vanaf de derde dag van opname in het
ziekenhuis en tot maximaal 1500 EUR
per verzekerde en per jaar, mits geen van
voortkomende kosten van opname door
het bedrijf worden betaald.

extra diensten
serviplus salud

Online autorisatie.
Waar je ook bent, je kunt je autorisaties
altijd snel en eenvoudig verwerken via
onze website. Ga naar je persoonlijke
klantenpagina en verwerk alles online.
Verplichting tot snelle afspraken.
Wij stellen je een hulplijn ter beschikking
om snel een afspraak te maken voor een
diagnose en chirurgische ingreep.

Tandheelkundige dienst.
Gratis mondbehandelingen (trekken,
mondreiniging, stomatologische
behandelingen en mondradiologie) en
andere odontolgische diensten voor
minder dan de marktprijs.
902 499 499
Telefonische klantenservice.
Hier kun je autorisatie aanvragen,
aanbevelingen doen, informatie
aanvragen, etc.
902 499 499
Laserchirurgie.
Speciale prijzen bij onze aangesloten
centra.
902 499 150
Kunstmatige voortplanting.
Een speciaal netwerk van
gespecialiseerde klinieken met de meest
moderne behandelingen op het gebied
van kunstmatige voortplanting tegen
zeer interessante prijzen.
902 499 150
Concessiehouder van moedercellen van
de navelstreng.
Mogelijkheid om de moedercellen van
de navelstreng van je zoon/dochter te
bewaren, te analyseren en te bewaken,
die verkregen zijn tijdens het bevallen
en bewaard zijn in een aangesloten
laboratorium om door je zoon/dochter of
familieleden gebruikt te kunnen worden
indien nodig (speciale prijzen).
902 499 150
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Stoppen met roken.

serviplus salud individual

DEJALOATRÁS© is een programma
om te stoppen met roken door een
gepersonaliseerde behandeling (speciale
prijzen).

Voor de particuliere variant van DKV
INTEGRAL.

902 499 150
Biomechanische looptest.
Voor speciale prijzen in speciale centra
voor de analyse en diagnose van de
manier van lopen, bovendien het
ontwerp en fabricatie van op maat
gemaakte zooltjes.
902 499 150
Haarprothese en oncologische
behandelingen.
Toegang tot een aangesloten netwerk
van centra die gespecialiseerd zijn
in het behandelen van esthetische
en psychologische problemen
vanwege haarverlies gedurende deze
behandelingen.
902 499 150

Medicijnendienst en estheticadienst.
Dermo-esthetische behandelingen voor
een zeer goede prijs.
902 499 150

Wellnessdiensten. Hydrotherapie,
kuuroorden en SPAS.
Pilates-school en lessen tegen rugpijn.
Antistress behandelingen (tai-ji en yoga).
902 499 150

Verzorgings en/of
afhankelijkheidsdiensten. Sociale
thuisverzorging. Geriatrische inrichting
en dagverblijf. Vaste en mobiele
telefonische bijstand. Huisaanpassing en
sociale telefonische oriëntatie over het
netwerk van aangesloten diensten.
902 499 150

Netwerk van opticiens en orthopedisten.
Korting bij het aanschaffen van
optisch en orthopedisch materiaal bij
aangesloten winkels op het netwerk van
DKV.
902 499 150
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medische hulp
op elk moment
van de dag via
902 499 799

medische voedingslijn
Een eenvoudig gesprek en je ontvangt
advies om ziektes te voorkomen of
te behandelen aan de hand van een
geschikt dieet.

medische tropische lijn
24-uursdokter dkv
Indien je verschijnselen hebt waar je je
zorgen over maakt, dan bel je ons. Een
betrouwbare professionele dokter helpt u
verder om uw vragen 24 uur per dag te
beantwoorden.

24-uur pediatrische lijn.
Blijf rustig. Je hebt een speciale 24uurs telefonische dienst om je te woord
te staan bij iedere twijfel over de
gezondheid van je kinderen.

medische lijn voor
zwaarlijvigheid bij kinderen .
Hulp bij het voorkomen en het
behandelen van zwaarlijvigheid en
oergewicht bij de kleinsten.

Reis met volledige veiligheid. Je
zult altijd artsen aan de lijn hebben
die gespecialiseerd zijn in tropische
geneeskunde en internationale
gezondheid.

medische sportlijn
Je ontvangt advies van dokters die
gespecialiseerd zijn op gebied van sport
over het voorkomen van blessures,
de aanpassing van oefeningen bij het
sporten en voor die ziektebeelden waar
de lichamelijke oefening deel uitmaakt
van de voorgeschreven behandeling.

second-opinion bij ernstige
ziekte
Voel je veilig. Indien je wenst, beschik je
over deskundige hulp van internationaal
prestige.

medische zwangerschapslijn
Als je in verwachting bent maak je je
over allerlei dingen zorgen. Maak je geen
zorgen, wij zijn er voor jou. Bel en stel je
vraag van welke aard dan ook aan een
dokter of gynaecoloog.

bio-ethische second-opinion
bij ernstige ziekte
Beslis je ethische probleem niet alleen.
Een bio-ethisch comité staat ter
beschikking om je te steunen.

medische lijn voor de vrouw

virtuele dkv dokter

Twijfel niet om ons de bellen als je welke
symptoom dan ook hebt of een of andere
opheldering waarom je wilt vragen
op een privé manier. Een vrouwelijke
arts zal je in het volste vertrouwen
persoonlijk advies geven.

Medische informatie op internet zoeken
kan soms heel verwarrend zijn. Daarom
lossen we je vragen op en bieden we je
online advies dat altijd door een dokter
gegeven wordt via
www.dkvseguros.com.

dkv integral 11

modaliteiten dkv integral
4 verzekeringsmodaliteiten al naar gelang de eigen bijdrage van de verzekerde:

BESCHRIJVING CONSULTEN (PER CONSULTEN)

Consulten eerstelijnszorg: huisarts, pediatrie en geneeskunde
Consulten van overige specialiteiten
Consulten van gynaecologie
Consulten van psychologie
MEDISCHE EN CHIRURGISCHE OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

Ziekenhuisopname per dag: eigen bijdrage houdt uitsluitend het verblijf per dag in en de chirurgische
honoraria. De rest van de medische behandelingen en diagnoses hebben de eigen bijdrage die behoort
tot zijn groep.
Ziekenhuisactiviteit: preoperatieve activiteiten, reanimatie, dagzorg, ambulante chirurgie, dialyse.
Chirurgische groep o-1-2
Chirurgische groep 3-4-5
Chirurgische groep 6-7-8
Bevalling/Keizersnee
Curretage
Retrograde cholangiopancreatograﬁe/cholangiograﬁe
Lithotritie
DIAGNOSES (PER KEER)

Klinische analyse
Conventionele Radiologie
High-tech Radiologie
Vasculaire Radiologie
Scan- TC
MRI
Positron emissie tomograaf (PET)
Diagnose met endoscoop
Cytologie
Echo
Mamograﬁe
Anatomopathologie
Amniocentesis
Polysomnograﬁsch onderzoek
PH-metrie
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COMPLET

PLUS

CLASSIC

ÉLITE

12 Eur

6 Eur

1,95 Eur

0 Eur

20 Eur

10 Eur

2,95 Eur

0 Eur

20 Eur

6 Eur

2,95 Eur

0 Eur

20 Eur

10 Eur

9 Eur

0 Eur

25 Eur

15 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,50 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

12 Eur

5 Eur

2,50 Eur

0 Eur

10 Eur

5 Eur

2,50 Eur

0 Eur

55 Eur

30 Eur

2,50 Eur

0 Eur

55 Eur

25 Eur

2,50 Eur

0 Eur

100 Eur

50 Eur

2,50 Eur

0 Eur

175 Eur

75 Eur

2,50 Eur

0 Eur

300 Eur

100 Eur

2,50 Eur

0 Eur

45 Eur

25 Eur

2,50 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

25 Eur

12 Eur

2,95 Eur

0 Eur

0 Eur

0 Eur

2,95 Eur

0 Eur

50 Eur

25 Eur

2,95 Eur

0 Eur

250 Eur

100 Eur

2,95 Eur

0 Eur

275 Eur

100 Eur

2,95 Eur

0 Eur

200 Eur

100 Eur

2,95 Eur

0 Eur

dkv integral 13

THERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN (PER BEHANDELING)

Mondreiniging en trekken
Revalidatie
Oxygeentherapie
Fotocoagulatie
Nucleaire geneeskunde
Diagnose/Behandeling medische specialiteiten
Diagnose/Behandeling chirurgische specialiteiten
Diagnose/Behandeling gynaecologie-verloskunde
Diagnose/Behandeling cardiologie
Diagnose/Behandeling oncologie
Radiotherapeutische y chemotherapeutische behandelingen (per sessie) Pijnbestrijding
Ziekenauto’s
Eerste hulp in Ziekenhuis en eerstelijnsthuiszorg
Ambulante eerste hulp
Poliklinische spoedeisende gevallen

Maximale limiet voor eigen bijdrage per verzekerde per jaar: 600 Eur.
Geldige eigen bijdragen voor 2013.
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COMPLET

PLUS

CLASSIC

ÉLITE

6 Eur

3 Eur

2,95 Eur

0 Eur

8 Eur

5 Eur

2,50 Eur

0 Eur

5 Eur

3 Eur

2,50 Eur

0 Eur

95 Eur

50 Eur

2,95 Eur

0 Eur

150 Eur

75 Eur

2,95 Eur

0 Eur

25 Eur

12 Eur

2,95 Eur

0 Eur

25 Eur

12 Eur

2,95 Eur

0 Eur

25 Eur

12 Eur

2,95 Eur

0 Eur

75 Eur

40 Eur

2,95 Eur

0 Eur

300 Eur

100 Eur

2,95 Eur

0 Eur
0 Eur

50 Eur

25 Eur

2,95 Eur

120 Eur

50 Eur

2,95 Eur

0 Eur

50 Eur

25 Eur

2,95 Eur

0 Eur

60 Eur

30 Eur

2,95 Eur

0 Eur

30 Eur

15 Eur

2,95 Eur

0 Eur
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wachttijd
Je kunt vanaf de eerste
dag gebruikmaken van alle
dienstverleningen die binnen deze polis
vallen, behalve:

Opname* en chirurgische ingreep (inclusief chirurgische prothese)

na 6 maanden

Bevallingen (behalve vroegtijdige bevalling)

na 8 maanden

Transplantaties

na 12 maanden

(*) Opnames in spoedgevallen of ten
gevolge van een ongeluk hebben geen
wachttijd.

> Uitgesloten zijn alle bestaande ziektes
voor het afsluiten van de polis, die
aangegeven moeten worden in de
gezondheidsverklaring.
> Raadpleeg de polisvoorwaarden en de
limieten in de algemene voorwaarden.
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bedankt voor je interesse in dkv
mundisalud. Hierbij sturen wij je de
prijsopgave
INBEGREPEN VERZEKERDEN
Geboortedatum

Gesl.

Geboortedatum

Gesl.

Geboortedatum

Gesl.

Geboortedatum

Gesl.

Provincie
BETALINGSWIJZE (KORTING AFHANKELIJK VAN BETALINGSWIJZE)
Totaalbedrag:

Jaarlijks

Eur

Halfjaarlijks

Eur

Kwartaal

Eur

Maandelijks

Eur

Dit project is ter informatie. Het vormt geen verzekeringsvoorstel en maakt geen deel uit van het
contract dat pas door de Maatschappij afgegeven wordt zodra het risico beoordeeld is. De duur
van de verzekering is een jaar en kan aan het einde van het jaar verlengd worden. De geldigheid
van dit project is 15 dagen en is onderhevig aan het uitvoeren van de betreffende medische
onderzoeken.
Wij hopen dat je op ons zult vertrouwen en staan je ter beschikking voor alle mogelijke vragen die
je maar kunt hebben. Met vriendelijke groet.
Ingediend aan
Ingediend door
Telefoonnummer

Datum

Belangrijke opmerking: Dit PROJECT is samengesteld op basis van de informatie die verstrekt is door de klant
en de berekende polisbedragen volgens de prijzen die geldig waren op de dag van samenstelling en vormt enkel
en alleen of alleen maar een informatie studie, ZONDER CONTRACTUELE WAARDE en op voorwaarde dat alle
aangegeven antecedenten behouden blijven en afgesloten worden.
CBP-clausule: DKV Seguros y Reaseguros, SAE, zal de door jou verstrekte persoonsgegevens opnemen in bestanden
die voor hun verantwoordelijkheid zijn en je hebt hier te allen tijde recht tot toegang toe en in geval van verzet,
wijziging en annulering dien je je te richten tot ons hoofdkantoor Avda. César Augusto, 33 - 50004 – Zaragoza of
per email naar atencioncliente@dkvseguros.es. Dit allen met de beperkingen die vastgesteld zijn door de geldige
wetgeving over persoonsgegevens en andere bepalingen die van toepassing zijn.
Tenzij anders aangegeven, geef je ons uitdrukkelijk toestemming, ook al zou het project niet afgesloten worden, om
deze gegevens te gebruiken en te bewaren om nu of in de toekomst een verzekering af te sluiten en om het risico te
analyseren of ongevallen te bestuderen of fraude te voorkomen evenals het verstrekken aan zijn groep, om je zowel
per post of per e-mail te kunnen informeren over verzekeringen en andere diensten die je kunnen interesseren en ook
om ze te verstrekken aan die maatschappijen van assistentie en services aangegeven in de polis en met het doel een
betere kwaliteitsservice te garanderen, en verder het afstand doen van die bestanden van de verzekeringsbranche
gemaakt voor statistisch actualiserende doeleinden en voor de preventie van fraude. Wij verbinden ons de personen
te informeren waarvan jij de persoonlijke gegevens verstrekt over deze punten, en indien nodig kopie van het
getekende document te verstrekken.

zorg verzekeringen

QUITAR

is een team van specialistes dat samengesteld is om beter te voldoen aan
je behoeftes. DKV is de specialist op Zorgverzekeringen en ERGO draagt bij aan dit algeheel
aanbod van verzekering door zicht te richten op Leven, Woning en Overlijden. Samen zijn we
gespecialiseerd en richten wij ons op de gebieden waar je interesse in hebt om te blijven werken
aan je gerustheid en veiligheid.

Samen, veel safer

Vraag bij jouw gebruikelijk kantoor of bemiddelaar een project op maat aan.

902 499 350
www.dkvseguros.com

zorgverzekeringen
dkv integral
dkv mundisalud
dkv top health®

dkv dentisalud
dkv modular
dkv profesional

ﬁnanciële prestatie
dkv renta
dkv renta baremado
dkv accidentes

dkv renta familiar
dkv renta mujer
dkv accidentes mujer

het leveren van diensten
ergo hogar

ergo protección familiar

ergo vida
ergo vida previsión

ergo vida previsión modular

Met Intermón Oxfam,
want de wereld kan
beter worden.

Wij zijn lid van de Goede Praktijken van
Unespa. Raadpleeg onze website voor
meer informatie.
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alle producten van dkv en ergo
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