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Vergelijkende studie  
plan A2(+) en DKV Smile vs CM-MediKo Plan (Vlaanderen) 

 

 

Kenmerken plan A2 en plan Tandzorg 

CM-MediKo Plan (Vlaanderen)  
inclusief Brussel Nederlandstalige afdelingen  
voorwaarden vanaf 01/01/2015 – bron: www.cm.be 

Verzekerbaarheid   

  Woon- en verblijfplaats in België  
 Aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds 
 T.e.m. 69 jaar  

 Hoofdverblijfplaats in België  
 Verplicht lidmaatschap CM en alle gezinsleden 
 Geen leeftijdsgrens  

  Plan A2(+): voorafbestaande aandoeningen eventueel meeverzekerd 
worden mits een meerpremie. Uitsluitingen zijn hier niet mogelijk. 

 Plan Tandzorg: voorafbestaande aandoeningen kunnen in het plan 
Tandzorg uitgesloten  of mits een meerpremie worden verzekerd. 

Voorafbestaande aandoeningen worden terugbetaald: 
 

Aansluiting pasgeborene Geen medische formaliteiten indien kind meeverzekerd wordt binnen de  
60 dagen na de geboorte volgens hetzelfde verzekeringsplan als één van  
de ouders 

1 van de ouders minstens 9 maanden aangesloten is bij CM-MediKo-plan 

Wachttijden    
Ziekte Plan A2   (ambulante kosten)  algemeen 3 maanden 

 Geen wachttijd indien combinatie met een individuele of collectieve 
hospitalisatieverzekering DKV  

DKV Smile 
 geen wachttijd voor conservatieve behandelingen 
 12 maanden wachttijd voor prothetisch herstel 
 12 maanden voor paradontologie 
 12 maanden voor orthodontie 

Algemeen: 
 Geen indien overstap vanuit eengelijkwaardige verzekering 
 3 maanden voor de wettelijke remgelden, reisvaccinaties en voedings- 

en dieetadvies, 
 6 maanden voor de waarborg oogzorg, 
 12 maanden voor paradontologie, orthodontie, tandprothese, 

tandimplantaten, hooraparaten en bevallingsforfait 
 

Ongeval Geen Geen 
 
Vrijstelling  

  

 Plan A2(+) – vrije keuze van vrijstelling 
 0€ of 247,90 € / persoon / verzekeringsjaar 
DKV Smile – geen vrijstellingen van toepassing 

 Geen vrijstelling van toepassing 
 

Opmerking 

 

 

Het plan A2(+) en DKV Smile zijn afzonderlijke verzekeringsplannen  

 

 

Het CM-MediKo Plan is een verzekeringspakket van ambulante medische 
kosten en tandzorgen samen  
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Waarborg Levenslange waarborg 
Verzekeringsvorm volgens Maatschappij voor Onderlinge Bijstand 

A. Plan A2(+)    
 
Algemene bepalingen 

 
DKV waarborgt volgende presaties en ambulant medische kosten behalve 
diegene ten gevolge van de uitsluitingen vermeld in artikel 23 van de AVV:  
 waarvoor er zowel recht alsook geen recht is op een tegemoetkoming 

vanwege de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, 

 die zich voordoen buiten een periode van hospitalisatie of 
daghospitalisatie, 

 voor de prestaties die voorgeschreven zijn door een arts, 
 voor prestaties van diagnostische en/of curatieve aard,  

 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt, waarborgt het CM-MediKo Plan 
enkel kosten: 
 waarvoor recht is op een tegemoetkoming vanwege de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
 die zich voordoen buiten een periode van hospitalisatie of 

daghospitalisatie, 
 voor de prestaties die in België voorgeschreven zijn, 
 voor de prestaties die in België verstrekt worden, 
 voor prestaties van diagnostische en/of curatieve aard die uitgevoerd 

of voorgeschreven zijn door een arts. 
 

Remgelden  80 % en obeperkt bedrag van o.a.: 
raadplegingen en bezoeken, toeslag urgentie en spoedbezoek,  technisch-
medische handelingen, paramedische prestaties (kiné, fysio,verpleegkunde 
enz.), vroedvrouw, medische beeldvorming, klinsiche biologie, radio- en 
radiumtherapie en nucleaire geneeskunde, bandagisterie en orthopedie, 
inwendige geneeskunde, anatomo-pathologie, genetiek enz. 

 75% met een maximum bedrag van 1.500€ / jaar 
raadplegingen en bezoeken, toeslag urgentie en spoedbezoek,  technisch-
medische handelingen, paramedische prestaties (kiné, fysio,verpleegkunde 
enz.), vroedvrouw, medische beeldvorming, klinsiche biologie, radio- en 
radiumtherapie en nucleaire geneeskunde, bandagisterie en orthopedie, 
inwendige geneeskunde, anatomo-pathologie, genetiek en logopedie. 
 

Geneesmiddelen 
 

 80% indien  tussenkomst verplichte verzekering 
 zonder tussenkomst verplichte verzekering  

- met goedkeuring apothekersbond = 80% 
- geen goedkeuring apothekersbond = 0 

 niet gedekt  

Reisvaccins  Niet gedekt   25 € / jaar 

Alternatieve geneeskunde 
formule plan A2+ 
 

 80% van de kostprijs in de formule plan A2: 
 acupunctuur, homeopathie, ostheopathie en chiropraxie  

 niet gedekt 

Oogzorg  80% van de kostprijs van brilglazen en contactlenzen 
 

 100 € / jaar 

Hooraparaten  80% van de kostprijs  
 

 500€ / hoortoestel 

Thuisbevalling  80% van de remgelden   250 € / bevalling 

Psychiatrische behandelingen  80 % van de remgeldenen indien medisch objectiveerbaar   75% van de remgelden 

Dieetadvies  Niet gedekt  40 € / jaar 
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B. Plan Tandzorg   

Algemeen 
terugbetalinspercentage 

 80% voor alle behandelingen zelfs indien er geen wettelijke tussenkomst 
voorzien is tot een maximaal verzekerd plafond (zie verder) 

 
 

 75% voor alle behandelingen zelfs indien er geen wettelijke 
tussenkomst voorzien tot een maximaal verzekerd plafond (zie verder) 
 

Preventie – jaarlijks 
mondonderzoek 

 Verplicht 
 Indien men verzaakt aan het preventief onderzoek dan zal het 

terugbetalingspercentage voor het volgende verzekeringsgeval 50% 
bedragen 
 

 Verplicht via de wettelijk verplichte ziekteverzekering 
  

Conserverende behandelingen 
 
Prothetisch herstel 
(tandimplantaten, prothesen, 
bruggen, kronen) 

 Geen wachttijd en geen voorafgaandelijk akkoord nodig 
 € 300 voor het 1° verzekeringsjaar 

 
 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 

 Geen voorafgaandelijk akkoord nodig 
 
 
 

 Niet gespecifieerd 

 
Opbouw van de dekking tijdens 
de eerste verzekeringsjaren 
voor beide risico’s samen 

 € 700 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 1.200 voor het 3° verzekeringsjaar 
 € 1.500 vanaf het 4de verzekeringsjaar 

 
 € 500 per kalenderjaarjaar 
 Herstellingen en rebaseringen van tandprothesen worden vergoed aan 

75% van de remgelden 
Parodontale behandelingen  € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 

 € 500 voor het 3° verzekeringsjaar: 
€ 750 vanaf het 4de verzekeringsjaar  

 Niet gespecifieerd 

 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 1.500 max. tussenkomst voor de duurtijd van het contract 

 € 500 per kalenderjaarjaar  

   
Orthodontische behandelingen  € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 

 € 500 voor het 3° verzekeringsjaar: 
 € 750 vanaf het 4de verzekeringsjaar  

 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 

 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 1.500 max. tussenkomst voor de duurtijd van het contract 

 Maximaal € 500 voor alle behandelingsplannen gestart voor de 18de 
verjaardag 

 Maximaal € 500 voor alle behandelingsplannen gestart na de 18de 
verjaardag  
 

Territorialiteit  België België  
 


