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Basiswaarborgen
Hospimax Plus dekt medische kosten na tussenkomst van de mutualiteit als je 
naar het ziekenhuis moet, en nog veel meer.

• verblijfskosten, zelfs daghospitalisatie
• rooming-in voor ouders die bij hun kind (max. 16 jaar) willen blijven
• palliatieve verzorging in het ziekenhuis
• kosten voor het vervoer per ziekenwagen of per helikopter
• thuisbevalling, poliklinische bevalling en thuiskraamzorg
• kosten voor onderzoeken en behandelingen
• kosten voor prothesen en orthopedische toestellen
• geneesmiddelen die rechtstreeks verband houden met de reden van de 

hospitalisatie
• medisch verantwoorde kosten voor een orgaan- of weefseldonor
• medisch materiaal zoals endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
• wiegendoodtest

Met Hospimax Plus wordt er echt goed voor je gezorgd

Een verblijf in het ziekenhuis kost vaak handenvol geld. Jammer 
genoeg komt het ziekenfonds niet voor alle kosten tussen. Met de 
hospitalisatie verzekering Hospimax Plus kan je de kosten onder 
controle houden. Zelfs als je voor een eenpersoonskamer kiest.

Niet gedekt zijn onder meer sterilisatie, 
kunstmatige bevruchting, esthetische 
behandelingen die niet rechtstreeks het 
gevolg zijn van een verzekerde ziekte of 
ongeval en heelkundige ingrepen voor 
gewichtsvermindering. Ook opnames naar 
aanleiding van het beoefenen van bepaalde 
sporten zoals boksen, worstelen, catch of 
elastiekspringen is niet gedekt.
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Goed om te weten

• De wachttijd voor Hospimax Plus bedraagt 3 maanden. Bij ongevallen en acute 
infectieziekten is er geen wachttijd.

• De standaardfranchise bedraagt 62,50 euro. 
> De verzekeringnemer kan het bedrag van die standaardfranchise wijzigen in 0 EUR mits 

betaling van een bijpremie.  Of, hij/zij kan de franchise verhogen tot 125 EUR of 250 EUR en 
een lagere premie betalen.

> Weet dat er geen franchise geldt bij thuisbevalling, daghospitalisatie, ernstige ziekten en 
palliatieve thuiszorg.

• Intekenen op de hospitalisatie verzekering Hospimax Plus kan tot 65 jaar.
• Via AssurCard regelt DVV de facturen rechtstreeks met het ziekenhuis.  

Je hoeft dus niets voor te schieten.

Ambulante verzorging  
en ernstige ziekten: gedekt 
door het standaardtarief
Standaard omvat het basispakket de 2 volgende waarborgen:

Ambulante pre- en 
posthospitalisatieverzorging

We betalen de kosten voor medische verzorging die je voor en na je 
ziekenhuisopname moet maken in verband met je hospitalisatie. Tot 
2 maanden ervoor en zelfs 6 maanden erna vergoeden we:

• kosten voor verzorging, onderzoeken en behandelingen 
• geneesmiddelen
• kosten voor prothesen en orthopedische toestellen
• kosten voor chiropraxie, osteopathie of acupunctuur, voorgeschreven door 

een geneesheer  
(12,50 euro per sessie, max. 10 sessies per hospitalisatie)

• homeopathische middelen (voor 50% en max. 125 euro per schadegeval)

Ernstige ziekten en palliatieve verzorging

We vergoeden de medische kosten van kanker, Parkinson, Alzheimer, MS, 
nierziekten en heel wat andere ernstige ziekten (33 in totaal). Voor volgende 
kosten is dan geen ziekenhuisopname nodig:

• kosten voor verzorging, onderzoeken en behandelingen 
• geneesmiddelen
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We zorgen voor je
Iedereen is anders en geen twee levens zijn gelijk. Daarom doen meer dan 1000 DVV-consulenten er alles aan om goed 
voor je te zorgen. Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij helpen je beslissen over je verzekeringen. Moet je in het 
ziekenhuis worden opgenomen? Je DVV-consulent helpt je om alles goed te regelen.

Vraag een offerte bij je DVV-consulent of op www.dvv.be.

De hospitalisatieverzekering Hospimax Plus loopt levenslang en kan jaarlijks opgezegd worden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

De Algemene voorwaarden en eventuele limieten van dekking van Hospimax Plus vindt u op www.dvv.be/hospitalisatie of vraag het gewoon aan je DVV-consulent. De Bijzondere en 
Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en uitsluitingen van de dekking en voor de 
contactgegevens van de klachtendienst, kan je terecht bij je DVV-consulent of op www.dvv.be. Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze 
documenten. Wij streven er elke dag naar om je de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Heb je een probleem met 
onze dienstverlening, contacteer dan best eerst je DVV-consulent of anders de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om naar je te luisteren en om samen met je een oplossing 
te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor jou niet makkelijk is om je klacht te melden bij je consulent of bij de dossierbeheerder, dan kan je rechtstreeks terecht 
bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be. Ben je niet tevreden met de oplossing? De Ombudsman van 
de Verzekeringen staat tot je beschikking: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be. Meer info op 
ombudsman-insurance.be/nl. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11 – B-1210 Brussel - BE70 0689 0667 8225 – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Belgische verzekerings-
onderneming toegelaten onder het nummer 0037- NL - S328/3036 - 09/2022

5 extra redenen om de hospitalisatieverzekering van DVV te kiezen!

1 Ambulante kosten zijn gedekt van 2 maanden voor opname tot 6 maanden erna. Dat is langer dan de 
meeste verzekeraars.

2 Als je bij je ziek kind wilt overnachten, wordt dat terugbetaald.

3 Thuisbevalling en kraamzorg zijn gedekt. Ook mooi meegenomen: je pasgeborene is vanaf de 1e dag 
mee verzekerd.

4 Je kan genieten van een gezinskorting. Vanaf 2 personen krijg je 10% korting. Vanaf 3 zelfs 15%.

5 Palliatieve thuiszorg en 33 ernstige ziekten zijn verzekerd dankzij Hospimax Plus.


