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DKV Smile 
 
 
 
 
Worden terugbetaald tegen 80%1 na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering: 

 
 
 
 In het eerste verzekeringsjaar: 

Conserverende behandelingen tot een maximum van € 300 
 

 In het tweede verzekeringsjaar: 
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen (tandimplantaten, kroon- en 
brugwerk, inlay, onlay, … ) tot maximum € 700 samen, met een beperking tot € 250 voor orthodontische 
behandelingen en tot € 250 voor parodontale behandelingen. 
 

 In het derde verzekeringsjaar: 
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1.200 samen, 
met een beperking tot € 500 voor orthodontische behandelingen en tot € 500 voor parodontale 
behandelingen. 
 

 Vanaf het vierde verzekeringsjaar: 
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1.500 samen, 
met een beperking tot € 750 voor orthodontische behandelingen en tot € 750 voor parodontale 
behandelingen. 
 

 Voor orthodontische behandelingen geldt een maximum van € 1.500 voor de ganse duur van het contract. 
Voor parodontale behandelingen geldt een maximum van € 1.500 voor de ganse duur van het contract. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzekerbaar  Instapleeftijd: alle verzekerbare personen t.e.m. 69 jaar 
 Medisch beoordeeld en aanvaard zijn 
 Woon- en vaste verblijfplaats in België 
 Aangesloten zijn bij en de voordelen van de Belgische sociale zekerheid genieten  

Wachttijd  12 maanden: orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen 
Territorialiteit  België 
Opzeg  Klant: jaarlijks 

 DKV: geen, behalve de rechten voorzien door de wettelijke bepalingen 
Specificatie  DKV Smile heeft een uitsluitend ambulant karakter.  

 Wanneer door de verzekerde persoon gedurende het verzekeringsjaar voorafgaand aan de verstrekking geen 
raadpleging bij een tandheelkundige heeft plaatsgevonden, worden de kosten van tandzorg van die verzekerde 
persoon terugbetaald tegen 50% per verzekeringsgeval. 

 DKV Smile wordt afgesloten op basis van een administratieve vragenlijst in te vullen door de 
verzekeringstussenpersoon en een medische vragenlijst in te vullen door de kandidaat-verzekerde.  

 Indien er meer dan drie tanden ontbreken en/of vervangen zijn, kunnen wij u geen DKV Smile aanbieden maar 
verwijzen u graag naar ons plan Tandzorg. Hiervoor vragen we een uitgebreid onderzoek door uw tandarts. Uw 
verzekeringstussenpersoon kan u de procedure uitleggen.  
 

1 Bij niet-tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering blijft de terugbetaling tegen 80% behouden.  
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DKV Smile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarborg Leeftijd Premie (in euro) 
 Tandzorg   0 - 4 0,00 
   5 - 9 5,50 
Doelgroep 10 - 14 6,00 
 Nieuwe klanten/ bestaande klanten 15 - 19 6,50 
 20 - 24 7,20 
 25 - 29 7,90 
 30 - 34 8,60 
 35 - 39 9,30 
 40 - 44 10,00 
 45 - 49 11,50 
 50 - 54 13,00 
 55 - 59 14,50 
 60 - 64 16,00 
 65 - ... 18,00 
  

 Maandpremies in euro, inclusief taks (9,25%)

  
  

 

 

- De instapleeftijd wordt berekend door van het lopende jaar het geboortejaar af te trekken. 

-  Bij de aansluiting tot de verzekering wordt de premie berekend volgens de instapleeftijd. 

- Eindleeftijd voor onderschrijving tot en met 69 jaar. 

- Tijdens de duur van het contract wordt de premie van de instapleeftijd niet behouden maar stijgt de 
premie op basis van de bereikte leeftijd, per leeftijdscategorie van 5 jaar, en dit op de jaarlijkse 
vervaldatum van het verzekeringscontract. 

- Jaarlijkse betaling: -3% 

- Premies geldig op 01.04.2015 

 

 


