
DKV 
SMILE
Gezonde tanden. 
Glimlach verzekerd.

DE BESTE ZORGEN. 
LEVENSLANG.



Waarom 
DKV SMILE?
Een gezond en mooi gebit is 
belangrijk voor iedereen. Het is niet 
alleen een essentieel onderdeel van 
je gezondheid. Gezonde tanden zijn 
ook goed voor je zelfvertrouwen en 
zorgen voor een positieve uitstraling.

Je tanden mooi en gezond houden kan evenwel 
een dure zaak zijn. Bepaalde kosten voor tandzorg 
kunnen immers hoog oplopen. Een probleem met 
je tanden kan dus ook een financiële zorg worden.

Want vroeg of laat komt de vraag:  
WIE ZAL DAT BETALEN? 
Je wil immers toch op elk moment alle nodige 
tandzorgen kunnen laten uitvoeren, zowel bij jezelf 
als bij je kinderen? 

DKV SMILE, 
met de glimlach 
verzekerd.



   Ik moet naar de 
tandarts. Help!
Voor alle problemen met je gebit is er 
wel een oplossing. Toch hebben veel 
mensen schrik om naar de tandarts 
te gaan. Niet alleen omwille van het 
spuitje, maar vooral omwille van de  
hoge factuur die ze achteraf soms  
gepresenteerd krijgen.

Een concreet voorbeeld
Karen, 40 jaar, gaat naar de tandarts voor een 
probleem met een kies. De tandarts constateert 
dat er maar één oplossing is:  
de tand moet worden getrokken.

Vervolgens is er de keuze tussen een 
tandprothese, een brug of een implantaat.  
De ene oplossing is al duurder dan de andere.  
Karen schrikt van de hoge kosten waarmee  
ze plots wordt geconfronteerd. 

   Tand trekken: € 50
   Tandprothese: € 900
   Brug: € 1 950
   Implantaat: € 1 850

Tot overmaat van ramp ontdekt ze dat  
haar ziekenfonds helemaal niet tussenkomt  
in de kosten. Kortom, financieel  
een zware tegenvaller.



Met DKV SMILE 
ben je  
zeker van:

   een betaalbare premie 

   een terugbetaling tegen 80% van  
de kosten 

   een makkelijke en snelle verzekering 

In 1, 2, 3 
verzekerd
Om een DKV SMILE verzekering 
te onderschrijven hoef je geen 
ellenlange vragenlijsten in te vullen. 
Je moet ook niet bij de tandarts 
langsgaan voor een onderzoek.  
Het enige wat je moet doen, 
is antwoorden op  
vier eenvoudige vragen*. 

Dankzij DKV SMILE zijn je tanden verzekerd van 
een zorgeloze toekomst:

    geen wachttijd voor conserverende 
behandelingen

    1 jaar wachttijd voor orthodontische, 
parodontale en prothetische  
behandelingen (implantaat, brug, kroon…)

De oplossing:  
DKV SMILE
Bij DKV weten we hoe belangrijk  
een mooi en gezond gebit is.  
Dankzij onze nieuwe 
verzekeringsformule  
DKV SMILE hoef je je nooit  
meer zorgen te maken om  
hoge tandartsrekeningen.  
Je bent altijd verzekerd  
van een stralende glimlach.

*   Onder voorbehoud van acceptatie.

Alleen klanten met minder dan 4 ontbrekende tanden en/of vervangen komen in 
aanmerking voor DKV SMILE. Wanneer bij u meer dan 3 tanden ontbreken en/of  
vervangen zijn, neem dan contact op met uw verzekeringstussenpersoon of 
rechtstreeks met DKV om alternatieven te bekijken.



Kwalitatief en 
voordelig
Met DKV SMILE doe je beslist  
een goede zaak. Een 40-jarige betaalt 
maandelijks €10,09, een kind van 8 jaar 
betaalt slechts €5,55 per maand.

Dankzij DKV SMILE geniet je een ruime terugbetaling.  
Je krijgt 80% van de kosten terug*. Jaarlijks heb  
je recht op in totaal maximum € 1 500 terugbetaling 
(vanaf het vierde verzekeringsjaar)**.

*   DKV stimuleert het jaarlijks preventief mondonderzoek bij de tandarts. Daarom wordt het 
terugbetalingspercentage tot 50% herleid, indien er tijdens het verzekeringsjaar dat de 
behandeling voorafgaat geen tandartsbezoek plaatsvond. 

**   Orthodontie: maximum €750 per jaar of €1 500 voor de ganse duur van het contract 
(vanaf het vierde verzekeringsjaar).

   Parodontologie: maximum €750 per jaar of €1 500 voor de ganse duur van het contract 
(vanaf het vierde verzekeringsjaar).

Bovendien kan  
je rekenen op de 
knowhow van DKV,  
DÉ SPECIALIST in  
ziekteverzekeringen. 



Hoeveel kost het?
LEEFTIJD PREMIE (in euro)

0-4 0,00

5-9 5,55

10-14 6,05

15-19 6,56

20-24 7,27

25-29 7,98

30-34 8,69

35-39 9,38

40-44 10,09

45-49 11,60

50-54 13,12

55-59 14,63

60-64 16,15

65-... 18,16

  

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

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

- Jaarlijkse betaling: -3%
- Premies op 01.01.2016

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

DKV SMILE is  
een eenvoudige  
en transparante  
tandzorgverzekering. 
De premie die je maandelijks betaalt, 
wordt berekend op basis van je leeftijd. 
In deze tabel zie je exact wat je betaalt.



    

Interesse?
Contacteer je verzekeringstussenpersoon,  
neem rechtstreeks contact op met  
het Call Center van DKV via 02 287 64 11  
(van 08u tot 17u), kijk op www.dkvsmile.be 
of mail naar infosmile@dkv.be

 
DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Uw verzekeringstussenpersoon

DKV Belgium N.V.  |  Bischoffsheimlaan 1-8  |  1000 Brussel    
Tel. +32 (0)2 287 64 11  |  www.dkv.be  |  R.P.R. 0414858607
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 739

Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden  
en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Dit is een commercieel document.
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