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Vergelijkende studie  
DKV Smile vs Dentalia Plus van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
 
Kenmerken 

 
DKV Smile 

 
Dentalia Plus 

voorwaarden 01/01/2015 –  
bron: www.oz.be

Verzekerbaarheid   

  Woon- en verblijfplaats in België  
 Aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds 
 Stand-alone product = ook niet DKV klanten zijn verzekerbaar 
 Geen familiale aansluiting 
 T.e.m. 69 jaar 

 Hoofdverblijfplaats in België  
 Verplicht lidmaatschap bij één van de 7 Onafhankelijek Ziekenfondsen  
 Enkel voor leden 
 Verplichte familiale aansluiting 
 < 65 jaar  

  Medische vragenlijst: vier eenvoudige vragen in te vullen door de 
kandidaat-verzekerde.  

 Garantie van aanvaarding indien niet meer dan 3 ontbrekende, of 
door een implantaat, brug of uitneembare prothese, vervangen 
tanden. 

 Voorafbestaande aandoeningen kunnen eventueel uitgesloten 
worden en indien er ortho- of parodontische behandelingen lopend 
of in het verleden gebeurd zijn, worden deze uitgesloten van 
dekking.   

Medische aanvaarding  

Aansluiting pasgeborene  Geen medische formaliteiten indien ouders verzekerd zijn en kind 
meeverzekerd wordt binnen de 60 dagen na de geboorte  

 Indien ouders niet verzekerd zijn, dienen zij te  antwoorden op 
vraag ivm eventuele aangeboren afwijkingen 

 Eén van de ouders moet reeds verzekerd zijn 
 Kind meeverzekeren binnen 3 maanden na de geboorte en zal worden 

verzekerd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de geboorte 

Wachttijden    
Conserverende behandelingen Geen 6 maanden 
Prothetisch herstel  12 maanden 12 maanden 
Parodontologie 12 maanden 12 maanden 
Orthodontie  12 maanden 12 maanden 
   
Premie    

 Tijdens de duur van het contract wordt de premie aangepast aan de 
leeftijd (vijfjaarlijks). 
 

Premies stijgen per leeftijdscategoriën. 
Premies kunnen daarenboven nog verhoogd worden  per leeftijdscategorie 
indien blijkt dat een specifieke leeftijdscategorie een hogere 
schadestatistiek heeft (bvb. 40 plussers). 
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Waarborg Levenslange waarborg 
Verzekering onder de vorm van een VMOB. Indien men geen lid meer 
is van de mutualiteit houdt de polis op te bestaan 

   

Algemene 
terugbetalingsmodaliteiten 
 

 80% voor alle behandelingen 
 Opbouw van de dekking tijdens de eerste verzekeringsjaren voor 

alle risico’s samen 

 100% voor preventieve tandverzorging (o.a. tandsteenverwijdering, 
profylactisch reinigen, mond- en pardontaal onderzoek, verzegelen 
van groeven en putjes) 

 80% voor curatieve tandverzorging, parodontale behandelingen en 
prothesen en implantaten 

 60% voor orthodontie 

Preventie – jaarlijks 
mondonderzoek 

 Verplicht 
 Terugbetalingspercentage jaarlijks mondonderzoek = 80% 
 Indien men verzaakt aan het preventief onderzoek dan zal het 

terugbetalingspercentage voor het volgende verzekeringsgeval 
50% bedragen 

 Verplicht 
 Terugbetalingspercentage jaarlijks mondonderzoek = 100% 
 Indien men verzaakt wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 

50%  

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 
 
 

 Wachttijd van 6 maanden maar geen voorafgaandelijk akkoord nodig 
 € 250 voor het 1° verzekeringsjaar 

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

 € 250 voor het 1° verzekeringsjaar 
 € 500 voor het 2° verzekeringsjaar 

 € 1.025 vanaf het 3° verzekeringsjaar opgesplits als volgt 
 € 775 voor prothetisch herstel  
 € 250 voor conserverende behandelingen 

Parodontale behandelingen  € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 

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

 

 € 775 vanaf het 3de verzekeringsjaar 

 
 

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

Verzekeraar en verzekeringnemer werken samen met het oog op de 
bepaling van het recht op verstrekkingen aan de hand van de geleverde 
inlichtingen. Verzekeringnemer geeft aan de verzekeraar de toestemming 
om de vereiste inlichtingen in te winnen … (AVV – artikel 5) 

Orthodontische behandelingen  € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 500 voor het 3° verzekeringsjaar: 

 € 750 vanaf het 3de verzekeringsjaar  

 

 € 775 vanaf het 3de verzekeringsjaar 

 
 

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

Verzekeraar en verzekeringnemer werken samen met het oog op de 
bepaling van het recht op verstrekkingen aan de hand van de geleverde 
inlichtingen. Verzekeringnemer geeft aan de verzekeraar de toestemming 
om de vereiste inlichtingen in te winnen …(AVV – artikel 5) 
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Territorialiteit   
 

 België België en aangrenzende buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland en 
Luxemburg 

   
 
 

Premietabel 2015    

DKV Smile  Dentalia Plus  
Leeftijd Maandpremie* incl. taks  Leeftijd Jaarpremie*  

      
0 – 4 0,00  0 – 3  0,0  
5 – 9 5,50  4 – 6  2,92  

10 – 14 6,00  7 – 17  5,63  
15 – 19 6,50     
20 – 24 7,20  18 – 29 6,44  
25 – 29 7,90     
30 – 34 8,60  30 – 39  8,73  
35 – 39 9,30     
40 – 44 10,00  40 – 44 11,79  
45 – 49 11,50     
50 – 54 13,00  45 – 59  18,44  
55 – 59 14,50     
60 – 64 16,00  vanaf 60 22,37  
65 – 69 18,00     

    *Premie op basis van 
aansluitingsleeftijd 

 

 


