
 

 

 

Indexatie 2017 

Beste partner, 

Wij stellen vast dat onze verzekerden meer en meer kiezen voor de beste kwaliteit van 

zorgverlening en voor meer comfort. Ook wordt er gekozen voor nieuwe medische technieken, die 

uiterst doeltreffend zijn, maar ook erg duur. Dit heeft als gevolg dat wij, als aanvullende 

ziekteverzekeraar, meer en meer kosten ten laste nemen. Om tegemoet te komen aan de 

stijgende kosten en om de klanten kwaliteitsvolle producten te kunnen blijven aanbieden, zien wij 

ons genoodzaakt om een premie-indexatie door te voeren. 

Hierbij bezorgen wij u een overzicht van de beslissingen die het directiecomité heeft genomen 

omtrent de toepassing van de index op de bestaande, individuele portfolio’s vanaf 1 januari 2017, 

op de hoofdvervaldag van elk contract: 

 Hospitalisatie 

De medische index éénpersoonskamer wordt toegepast in functie van de leeftijdscategorie die 

gekoppeld is aan de leeftijd van uw klant in 2017. De onderstaande tabel geeft de medische 

index weer voor de 5 leeftijdscategorieën. (*) 

Voor een aantal specifieke producten met een waarborg tweepersoonskamer (bv. bepaalde 

NVS-producten, CliniBudget, …), wordt de medische index twee- of meerpersoonskamer 

toegepast, eveneens via het principe van de 5 leeftijdscategorieën. (*) 

(*) Tabel medische index voor één-, twee- en meerpersoonskamers: 

Leeftijd klant in 2017 
Medische Index 

éénpersoonskamer 
Medische Index 

twee- of meerpersoonskamer 

0-19 jaar 2,23% 0,15% 

20-34 jaar 0,34% 0% 

35-49 jaar 6,08% 0% 

50-64 jaar 6,33% 2,79% 

65 jaar-> 6,45% 3,83% 

 

 Ambulante kosten en tandzorg 

Voor alle ambulante en tandwaarborgen wordt de consumptieprijsindex van 2,16% toegepast 

(index juni 2016). De premies van DKV Medi Pack, een ambulante waarborg in combinatie 

met een hospitalisatiedekking, worden ook met 2,16% geïndexeerd. 

  

 Zorg 

De waarborg DKV Home Care wordt met 9,1% verhoogd op niveau van de maandelijkse 

vergoedingen (Formule Basic: € 300, Classic: € 600, Comfort: € 1.200, Top: € 2.400) en de 

premie wordt herberekend op basis van de bereikte leeftijd in 2017 voor het verhoogde 

verzekerd bedrag. 

  

 Gewaarborgd inkomen 

Voor het product Plan GI Continuity+ Exo wordt enkel de premie van het luik Continuity+ Exo 

met 9,1% geïndexeerd. De premie van het luik gewaarborgd inkomen (GI) blijft ongewijzigd. 

 



Om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen, sturen wij hen een brief toe met vermelding van 

hun nieuwe premie. Via deze link kan u de voorbeeldbrief voor de waarborgen hospitalisatie en 

ambulante zorg terugvinden. 

Vanaf 19 december zijn de DKV-premies voor het jaar 2017 elektronisch beschikbaar in de pdf-

bibliotheek van dkv-c@re. De ingangsdatum voor de offertes die in december worden 

aangevraagd, verschillen in functie van de datum en de onderschrijvingstool: 

 Op papier: u kan de ingangsdatum kiezen (december of januari). 

 Online onderschrijvingstools:  onderschrijvingen die gebeuren tussen 1 en 18 december 

hebben 1 december 2016 als ingangsdatum. Onderschrijvingen vanaf maandag 19 december 

hebben automatisch 1 januari 2017 als ingangsdatum. 

 Via dkv-c@re: tussen 1 en 18 december 2016 hebben de offertes 1 december 2016 als 

ingangsdatum. Voor offertes vanaf maandag 19 december kan de ingangsdatum opnieuw 

gekozen worden: december of januari. 

  

Vriendelijke groeten, 

Birgit Hannes 

Chief Commercial Officer 

 

 

 

Uw Accountmanager 

Neem contact op met uw accountmanager 

voor meer informatie: 

 

DKV Belgium N.V. 

info@dkv.be 

02/287 64 11 

 
 

 

Over DKV Belgium 

DKV staat voor meer dan 

hospitalisatieverzekering. 

Met ambulante kosten, tandzorg, 

inkomensverlies en aanvullende 

zorgverzekering (DKV HOME CARE) bieden 

we uw klant oplossingen op maat voor elke 

denkbare situatie. Ook in het buitenland. 

Levenslang. 

 
 

  

 

     

 

U ontvangt deze infoflash als verzekeringstussenpersoon van DKV 

Belgium. U kan uw inschrijving steeds aanpassen of u kan zich 

uitschrijven.  

DKV Belgium N.V. 

Bischoffsheimlaan 1-8 

1000 Brussel 

Tel: 02/287 64 11 

Fax: 02/287 64 12 
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