
DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht, ondernemingsnummer 0414858607, toegelaten onder nummer 0739, fabrikant van producten DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack. 
Deze producten behoren tot de tak 2 ‘ziekte’ en dekken levenslang uw hospitalisatie- en ambulante kosten. Offerte via uw verzekeringstussenpersoon en/of via www.dkv.be. Uitgesloten van verzekerings-
dekking zijn onder meer: voorafbestaande aandoeningen/symptomen, gebruik van drugs, sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen, esthetische ingrepen en vaccinatie. 
Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men zich wenden tot de dienst Quality control (DKV Belgium, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman 
van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Het contract is niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. De Algemene en Tarifaire 
verzekeringsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.dkvhospi.be.
Dit is een commercieel document.

De beste zorgen. Levenslang.

Marie is 45 en haar gynaecoloog heeft tijdens haar laatste mammografie een beginnende borstkanker 
vastgesteld. Ze moest een operatie ondergaan met een borstreconstructie. De operatie 
is goed verlopen en Marie mocht na 6 nachten in het ziekenhuis naar huis. 

Dankzij de DKV Medi-Card®, het unieke derdebetalersyteem, stuurt het ziekenhuis 
de factuur enkele weken later rechtstreeks naar DKV. Hieronder vindt u de 
details van de factuur en de tussenkomst van DKV.

• Totaalbedrag van de factuur:  € 10.877
• Tussenkomst van de mutualiteit:  €   3.544
• Ten laste van Marie:  €   7.333 *

* Kamersupplement omdat Marie gekozen heeft voor een individuele kamer:  €    714
 Honorariasupplementen + apotheek:   € 6.611
 Diverse onkosten (douchegel, …):   €        8 Kosten die niet worden 

terugbetaald door DKV
 

Borstkanker met borstreconstructie

Als DKV-klant betaalt Marie slechts €8 of € 158, in plaats van € 7.333 zoals vermeld op de factuur, wanneer ze 
respectievelijk een DKV Hospi Premium of een DKV Hospi Flexi zou onderschrijven.

Hieronder ziet u wat Marie en DKV betalen in functie van de verschillende producten binnen het hospitalisatiegamma 
van DKV:

 DKV Hospi Premium DKV Hospi Flexi DKV Medi Pack
Betaald door Marie € 8 € 158  

 Onkosten die niet worden  Onkosten die niet worden  Een hospitalisatie in een
 terugbetaald door DKV terugbetaald door DKV  éénpersoonskamer wordt niet
  + persoonlijke bijdrage gedekt door DKV Medi Pack
  van € 150 voor een 
  éénpersoonskamer

Betaald door DKV € 7.325 € 7.175  
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