
Met het breedste  
medische team en service 
van de hoogste kwaliteit

DKV Integralia 
De ziektekostenverzekering 
voor u,
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We horen bij de DKV groep, een van de 
grootste verzekeringsgroepen in Duitsland 
en Europa die actief is meer dan 30 landen 
en een breed aanbod aan verzekeringen 
en diensten heeft. 

In Spanje is de DKV groep werkzaam in het 
gehele nationale grondgebied, met een 
groot netwerk aan kantoren en klinieken 
waarin bijna 2000 mensen werkzaam zijn, 
en aan bijna 2 miljoen klanten diensten 
levert. 

Bij DKV streven we naar een gezondere 
wereld, en ontwikkelen we acties die 
invloed hebben op de gezondheid 
en het welzijn van onze verzekerden, 
professionals, medewerkers en 
de maatschappij als geheel. Een 
verantwoordelijke afhandeling die 
toegevoegde waarde geeft aan onze 
maatschappelijke omgeving en ons milieu, 
en leidt tot duurzame bedrijfsgroei.

Introductie
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Elke verzekering  
moet beginnen met een belofte.  
Die van u begint met tien

1. We willen u een levenslange verzekering 
aanbieden, wat er ook gebeurt. Oftewel: 
hoeveel u de verzekering ook gebruikt we 
verhogen de prijs niet, en vanaf het 
derde verzekeringsjaar zullen we deze 
ook niet annuleren.

2. Als u zich in het ziekenhuis bevindt, 
ontvangt u vanaf de derde dag 80 euro 
per dag, tot een maximum van 
2400 euro, mits geen van de 
ziekenhuisopnamekosten worden betaald 
door DKV.

3. Maakt u zich geen zorgen als u een 
bepaald arbeids- of een verkeersongeval 
krijgt, want we helpen u ook.

4. Als u een diagnose van een ernstige 
ziekte wilt laten contrasteren en u een 
second opinion of bio-ethische mening 
nodig heeft, dan kunt u hierop rekenen.

5. Om uw kosten te drukken voor de 
bescherming van uw gezin, krijgt u een 
korting van maximaal 12 % op de 
gezinsverzekering.

6. U kunt naar de gynaecoloog en 
kinderarts van uw keuze, ook al zijn ze 
niet aangesloten bij het medische team, 
wanneer u de module met terugbetaling 
afsluit (voor individuele regeling).

7. Pak uw koffers rustig in Tijdens reizen in 
het buitenland tot 180 dagen wordt 
maximaal 20 000 euro vergoed aan 
uitgaven voor gezondheidszorg door 
ziekte of ongeval plaatsgevonden 
tijdens deze reis. Een van de hoogste 
limieten van de markt.
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8. Glimlach. In tegenstelling tot andere 
ziektekostenverzekeringen in de sector, zal 
de uwe tandheelkundige zorg inbegrepen 
hebben. 

9. U kunt al uw toestemmingen snel en 
eenvoudig beheren via dkvseguros.es, per 
telefoon en in uw filiaal.

DKV Integral, is een complete zorgverzekering waarmee u drukte vermijdt en uzelf 
verzekert van de meest comfortabele, snelle en effectieve gezondheidszorg wanneer u 
die het meest nodig hebt. De zorgverzekering met het meest volledige medische team 
en de beste gezondheidszorg. U besluit welke arts of welk centrum van ons netwerk u 
wilt bezoeken.

Hier zijn de belangrijkste 
voor u:

U heeft Digital Doctor, een app 
waarmee u een arts kunt bellen, 
videochatten of chatten. Het verkrijgen 
van een medisch consult was nog nooit 
zo eenvoudig of snel.

10.



4

Een verzekering met alle dekkingen  
die u vandaag wilt  
en morgen nodig kunt hebben

24-uurs eerstehulp

Eerstelijnsgezondheidszorg
• Algemene geneeskunde

• Ambulances

• Klinische basisanalyses

• Thuiszorg

• Verpleging

Specialisten en diagnostische tests 
• Alle specialismen: cardiologie, dermatologie, 

gynaecologie, allergologie, traumatologie...

• Alle diagnostische tests: radiografieën, scan, 
resonanties, PET, PET-CT...

• Podologie, fysiotherapie en revalidatie zonder 
limiet

• 3D-mammografie (tomosynthese van de borst)

• Minimaal invasieve diagnosemiddelen

• Onbeperkt voor prothesen, behalve op hart- en 
vaatgebied met een limiet van 12 000 euro

• Diagnostische tests zonder wachttijd: scan, 
resonanties, radiografie etc.

Alle basisbedekkingen

• Mondzorgservice, met meer dan 50 gratis 
handelingen.

• Chirurgische ingrepen

• Zorg tijdens zwangerschap en bevalling.

• Tot 20 sessies psychotherapie per jaar en 40 
in geval van eetstoornissen, pesten op school, 
seksueel of huishoudelijk geweld, cyberpesten 
en werkstress.

• Brede dekking van transplantaties.

• Oncoplastische reconstructie van de borst na 
radicale chirurgie en chirurgie ter symmetrisatie 
van de contralaterale borst na mastectomie.

• 20 sessies logopedische heropvoeding voor 
kinderen per jaar.

• U kiest de specialist die u wilt binnen het 
aangesloten medische team van DKV, 
met meer dan 29 000 professionals en 
1000 gezondheidscentra, zoals de Teknon-
kliniek, de Quirón-ziekenhuisgroep, de Ruber-
kliniek, enz.

• Vergoeding voor bewaring van 
navelstrengstamcellen (individuele regeling).

En ook
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Ziekenhuisopname en chirurgie
• Medisch

• Chirurgie

• Obstetrie

• Pediatrie

• Intensive Care (IC)

• Da Vinci robotchirurgie voor gelokaliseerde 
prostaatkanker of ingesloten orgaan

• Kankerbehandelingen

• Vergoeding voor ziekenhuisopname wanneer 
deze niet wordt betaald door DKV (80 euro/dag, 
maximaal 2400 euro)

• Zonder dagenlimiet (behalve psychiatrische 
opname, met een maximum van 60 dagen/jaar)

Vooral deze dekkingen 
kunnen voor u van 
toepassing zijn:
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Medische, chirurgische, farmaceutische, 
ziekenhuisopname- en ambulancekosten 
in het buitenland (limiet van 20 000 euro).  
U hoeft alleen +34 913 790 434 te bellen.

Met de DKV Salud-ruimtes heeft u de 
beste medische zorg in uw buurt. Grote, 
comfortabele centra met de nieuwste 
technologie en dienstverlening.

Vraag uw gezondheidsexpert naar de 
dichtstbijzijnde ruimtes en, als u op 
een dag in een ander deel van Spanje 
bent en wilt zien welke centra u tot uw 
beschikking hebt, aarzel dan niet om te 
kijken op espaciodesalud.dkvseguros.com

Medische lijnen (+34 976 991 199  
en +34 902 499 799):

• 24 uur DKV arts

• Pediatrische medische lijn

• Medische hulplijn voor vrouwen

• Medische hulplijn bij zwangerschap

• Sportmedische hulplijn

• Medische hulplijn voor voeding

• Medische hulplijn voor obesitas bij kinderen

• Medische hulplijn voor psycho-emotionele 
problematiek

• Medische hulplijn voor de tropen

DKV Salud-ruimtes GezondheidszorgBijstand overal ter wereld,  
voor verblijven tot 180 dagen  
en in noodgevallen
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Vooral deze diensten kunnen 
voor u van toepassing zijn:

Dit zijn de dichtstbijzijnde 
DKV Salud-ruimtes:
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• Gezond leven

• Preventie van cardiovasculair risico

• Obesitasprogramma

• Preventie van obesitas bij kinderen

• Preventie van borstkanker

• Preventie van prostaatkanker

• Preventie van baarmoederhalskanker

• Zwangerschap en een gezonde geboorte

• Zorg voor baby’s

• Preventie van werkstress

• Gezonde kindertijd

• Gezonde adolescentie

• Acupunctuur

• Gehoorapparaten

• Chirurgie van bijziendheid  
en presbyopie

• Cosmetische geneeskunde en chirurgie

• Stoppen met roken

• Diëtetiek

• Biomechanisch looponderzoek

• Sportschool/Fitness

... en hoewel we u de maximale dekking willen bieden, 
streven we ernaar dat dit niet nodig is

Online preventieve gezondheidsprogramma’s DKV Club Gezondheid en Welzijn
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Raadpleeg uw gezondheidsexpert, de website 
planesdevidasaludable.dkvseguros.com of bel  
+34 976 506 000 en bekijk alle programma’s.

Voor meer informatie over de diensten en kortingen raadpleegt u uw gezondheidsexpert, 
de website dkvclubdesalud.dkvseguros.com of belt u naar +34 976 506 010.

Programma’s om gewoontes voor een gezonde 
levensstijl aan te leren en uw kwaliteit van leven 
en dat van uw familieleden te verbeteren:

Raadpleeg de catalogus met gezondheidszorg en welzijnsdiensten  
voor de beste prijs.

• Homeopathie

• Opticiens

• Orthopedie

• Osteopathie

• Wellness/spa’s

• Online drogisterij

• Gezinsplanningtechnieken

En nog veel meer...

U kunt beginnen met een 
programma voor preventieve 
geneeskunde...

... gevolgd door een 
gezondheidszorgprogramma?
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Digitale gezondheid,  
directe gezondheid

Bij DKV richten we ons op digitalisering zodat we van de nieuwe technologieën 
gebruik kunnen maken om de gezondheidszorg te verbeteren. Daarom bieden we 
al onze digitale diensten aan.

App Quiero cuidarme Más 
 
Het meeste complete digitale gezondheidsplatform. U kunt al uw behoeften 
eenvoudig, comfortabel en gratis dekken: 

• Quiero Cuidarme: kom erachter wat uw indexcijfer van gezond leven is en 
verbeter het.

• Digital Doctor: 24-uurs medische hulp, een symptomenchecker en videoconsult 
of chat met specialisten* en huisartsen, zodat u voor uzelf kunt zorgen waar u ook 
bent en wanneer u maar wilt.

• Mijn dagboek: een persoonlijke agenda voor het vastleggen van medische 
afspraken en andere gezondheidsactiviteiten.

• Online afspraakverzoek: in meerdere medische centra.

• Gezondheidsmap: om medische rapporten veilig te bewaren en automatisch de 
resultaten van analyses en andere tests in te ontvangen.

• Coach: praat met een professional om gezonde gewoonten aan te wennen en aan 
te houden in uw dagelijks leven.

• Digitale verloskundige om uw twijfels na de bevalling weg te nemen.

• DKV Club Gezondheid en Welzijn met persoonlijke aanbiedingen voor producten 
en diensten.

* Specialisten: kinderarts, dermatoloog, gynaecoloog, traumatoloog, endocrinoloog en psycholoog.

App DKV
 
DKV beschikt over een gratis app voor de mobiel 
waarmee klanten verschillende formaliteiten en 
procedures kunnen vinden zoals:

• Uw gegevens raadplegen.

• Kantoren en DKV Salud-ruimtes vinden. 

• Zoeken naar een medisch team per plaats of 
postcode door de meest gangbare specialismen  
in te vullen.  

• Persoonlijke meldingen ontvangen.

• De gegevens van favoriete artsen opslaan zodat  
u ze altijd tot uw beschikking heeft. 

• Duplicaten van uw pas, bijzondere voorwaarden  
of reisbijstanddocument aanvragen. 

• Klachten versturen via een eenvoudig formulier.

Una app per gestionar la teva assegurança de salut.
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Digital Doctor y Quiero Cuidarme Más zijn diensten beheerd door DKV Servicios SA,  

een onderneming gericht op het aanbieden en ontwikkelen van digitale 

gezondheidsdiensten voor verzekerden van DKV Seguros y Reaseguros SAE.
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De gezondheid is niet 
het enige dat een 
periodieke medische 
controle nodig heeft
De gezondheid is niet alleen verschillend 
voor ieder van ons. Maar verandert ook in  
de loop der tijd. Daarom is het goed  
om uw verzekering en waarden periodiek 
te herzien om te kijken of ze nog volledig 
voldoen aan uw huidige behoeften.  
Wanneer dit niet het geval is, kunt u contact 
opnemen met uw gezondheidsexpert die u 
de beste oplossing zal bieden.

Alle vergoedingen kunnen worden gebruikt vanaf de eerste dag, met uitzondering van:

• Ziekenhuisopname en chirurgie (met inbegrip van prothesen): 6 maanden behalve 
ziekenhuisopname in levensgevaarlijk noodgeval of ongeval waarvoor geen wachttijd 
geldt

• Bevallingen (behalve vroeggeboorte): 8 maanden

• Transplantaties: 12 maanden

Contract kan worden afgesloten tot 75 jaar voor individuele regeling.

U kiest hoe u voor uzelf moet zorgen, dus u beslist hoe u van uw dekkingen gebruik 
maakt. Met of zonder eigen bijdrage?

4 contractregelingen, volgens de afgesloten eigen bijdrage: 

• Integral Complet: vanaf 12 euro

• Integral Plus: vanaf 5 euro

• Integral Classic: vanaf 1,95 euro

• Integral Élite: geen eigen bijdrage
Een verzekering  
aangepast aan uw behoeften 
en met een quotum van:

euros
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Eigen bijdrage

Als u geen eigen bijdrage wilt, kiest u de regeling Élite.

Complet CompletComplet Plus Classic Élite
Omschrijving consulten (per consult)

Consulten eerstelijnsgezondheidszorg: 
algemene geneeskunde, 
kindergeneeskunde en verpleging

€ 12 € 6 € 1,95 € 0

Consulten van andere specialismen € 20 € 10 € 2,95 € 0

Gynaecologische consulten € 20 € 6 € 2,95 € 0

Psychologische consulten € 20 € 10 € 9 € 0

Diagnostische tests (per handeling)

Klinische analyse € 12 € 5 € 2,50 € 0

Conventionele radiologie € 10 € 5 € 2,50 € 0

Hoogwaardige radiologie € 55 € 30 € 2,50 € 0

Vasculaire radiologie € 55 € 25 € 2,50 € 0

Tomografie CT € 100 € 50 € 2,50 € 0

Kernspinresonantie € 175 € 75 € 2,50 € 0

Positron Emissietomografie (PET) € 300 € 100 € 2,50 € 0

Diagnostiek door endoscopie € 45 € 25 € 2,50 € 0

Cytologie € 0 € 0 € 2,95 € 0

Echografie € 25 € 12 € 2,95 € 0

Mammografie € 0 € 0 € 2,95 € 0

Pathologie € 50 € 25 € 2,95 € 0

Vruchtwaterpunctie € 250 € 100 € 2,95 € 0

Polysomnografisch onderzoek € 275 € 100 € 2,95 € 0

PH-meting € 200 € 100 € 2,95 € 0

Ziekenhuisopnames per dag:  
de eigen bijdrage is uitsluitend voor 
het ziekenhuisverblijf per dag en de 
chirurgische vergoedingen. Andere 
medische procedures en diagnostische 
tests hebben een eigen bijdrage 
afhankelijk van uw groep.

€ 25 € 15 € 0 € 0

Complet Plus Classic Élite
Ziekenhuisactiviteit: preoperatieve 
handelingen, reanimatie, 
dagziekenhuis, ambulante chirurgie, 
dialyse

€ 0 € 0 € 2,95 € 0

Chirurgische groep 0-1-2 € 0 € 0 € 2,95 € 0

Chirurgische groep 3-4-5 € 0 € 0 € 2,95 € 0

Chirurgische groep 6-7-8 € 0 € 0 € 2,95 € 0

Bevalling/ keizersnede € 0 € 0 € 2,95 € 0

Curettage € 0 € 0 € 2,95 € 0

Retrograde cholangiopancreatografie 
Cholangiografie € 0 € 0 € 2,50 € 0

Lithotripsie € 0 € 0 € 2,95 € 0

Therapeutische handelingen  
(per handeling)

Mondreiniging en tandextracties € 6 € 3 € 2,95 € 0

Revalidatie € 8 € 5 € 2,50 € 0

Zuurstoftherapie € 5 € 3 € 2,50 € 0

Fotocoagulatie € 95 € 50 € 2,95 € 0

Nucleaire geneeskunde € 150 € 75 € 2,95 € 0

Diagnostiek / behandeling in medische 
specialismen € 25 € 12 € 2,95 € 0

Diagnostiek / behandeling  
in chirurgische specialismen € 25 € 12 € 2,95 € 0

Diagnostiek / behandeling in 
verloskunde en gynaecologie € 25 € 12 € 2,95 € 0

Diagnostiek / behandeling in 
cardiologie € 75 € 40 € 2,95 € 0

Diagnostiek en behandeling  
in oncologie € 300 € 100 € 2,95 € 0

Radiotherapeutische en 
chemotherapeutische behandelingen 
(per sessie)

€ 50 € 25 € 2,95 € 0

Pijnbehandeling € 120 € 50 € 2,95 € 0

Ambulances € 50 € 25 € 2,95 € 0

Eerstehulpdiensten in ziekenhuis  
en eerstelijnsgezondheidszorg thuis € 60 € 30 € 2,95 € 0

Ambulante eerstehulp € 30 € 15 € 2,95 € 0
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Uw gezondheidsexpert

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Opmerkingen:
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Telefoondienst verzorgd 
door:

Verantwoordelijk  
voor uw gezondheid,  

de maatschappij  
en de planeet.

Gezond bedrijf Duurzaam bedrijf

dkvseguros.com

Volg ons op Download  
de app
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