
VERZEKERINGSPACKAGE 

VOOR ZORGVERLENERS

PROPACK HEALTHCARE

 



Verzeker uw burgerlijke en 
beroepsaansprakelijkheid 
Als zelfstandige bent u beter gedekt door een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid. Heel wat medische beroepen 
moeten zich ook verzekeren tegen beroepsfouten. DVV 
verzekeringen combineert de twee in één enkel product. 

Mooi meegenomen voor dierenartsen: schade aan dieren 
die bij u in observatie zijn na bijvoorbeeld een operatie is 
ook gedekt.

Rijd met een gerust hart
Of het nu is om naar uw praktijk te gaan of om 
huisbezoeken te doen, uw voertuig is onmisbaar voor 
uw activiteit. Daarom nodigen we u uit om voor uw 
autoverzekering het beschermingsniveau op uw maat te 
kiezen: een eenvoudige burgerlijke aansprakelijkheid of een 
Omnium.
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Alles-in-één: praktisch voor uw administratie 
Vind al uw professionele verzekeringen op één plek. Het ProPack  
Healthcare vereenvoudigt uw administratie.

Op maat
U kiest vrij uw professionele verzekeringen en 
groepeert ze in uw ProPack. Een package dat 
helemaal is aangepast aan uw behoeften en 
exclusieve voordelen biedt. 

Materiële
schade

PROPACK HEALTHCARE

categorieën 
om u te verzekeren

Bescherm uw praktijk 
Een brandverzekering is onmisbaar voor uw praktijk. 
Hebt u een aparte ruimte in uw woning of zit u in een 
afzonderlijke gebouw? DVV zorgt voor de juiste dekking. 
Een probleem? Onze bijstandscentrale staat 24/24 en 
7/7 tot uw beschikking.

Denk aan uw medewerkers 
Elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering 
afsluiten voor zijn personeel. Bij DVV volstaat één polis 
voor al uw werknemers. 

Mooi meegenomen: een werknemer die verzekerd is met 
het ProPack Healthcare geniet automatisch en gratis 
24/24 dekking bij professionele verplaatsingen. 
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Betalingsgemak
Uw cashflow schommelt? U kan vragen om uw 
premiebetaling te spreiden zonder extra kosten te 
betalen.

Lagere tarieven
Bij DVV belonen we graag onze klanten. Hoe meer 
verzekeringen u groepeert in uw ProPack Healthcare, hoe 
hoger het kortingspercentage. En we geven nog eens 5% 
extra korting op de meeste producten! 

Extra waarborgen tegen  
een lagere prijs
Wil u uw dekking uitbreiden? Dat is mogelijk, en tegen 
een voordeligere prijs! Uw ProPack Healthcare geeft u 
toegang tot bijkomende dekkingen tegen een interessant 
tarief. Praat erover met uw DVV-consulent.

 

Exclusieve voordelen 
Haal meer uit uw verzekeringen! Met het ProPack Healthcare 
geniet u exclusieve voordelen.

Aanvullende informatie

Voor wie?

Het ProPack Healthcare is speciaal 
ontwikkeld voor gekwalificeerde 
zorgverleners. Hieronder vallen artsen en 
tandartsen, maar ook revalidatieberoepen 
(kinesisten, orthopedisten…) en 
paramedische beroepen (psychologen, 
diëtisten…). Het package is ook bedoeld 
voor dierenartsen.

!  Bent u apotheker? Dan raden we u eerder 
het DVV ProPack Shops & Services aan dat 
meer rekening houdt met uw specifieke 
noden.

Hoe werkt het ProPack Healthcare?

Om toegang te krijgen tot dit package, kiest 
u minstens 2 verzekeringsproducten uit de 
volgende categorieën:

• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
voor (para)medische beroepen

• autoverzekering
• brandverzekering 
• arbeidsongevallenverzekering voor uw 

personeel of uzelf

Breid uw package uit zoals u wenst met de 
volgende aanvullende verzekeringen:

• verzekering voor elektronische apparatuur
• verzekering tegen een cyberaanval

!  Bekijk alle uitsluitingen in de bijzondere 
en algemene voorwaarden van elk product 
die u vindt bij uw DVV-consulent.

PROPACK HEALTHCARE

exclusieve voordelen  
voor uw activiteitensector

Ook voor medische centra

In de medische sector heeft samenwerken veel voordelen. 
Verzeker uw vennoten, uw personeel en uzelf in één en 
hetzelfde ProPack Healthcare.



Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als u niet helemaal 
tevreden bent. Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV-consulent of uw relatiebeheerder. Anders kan u ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om 
naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of als u de klacht niet wil melden bij uw contactpersoon, kan u rechtstreeks terecht bij 
de Klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kan u contact opnemen met de 
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman.as. Meer info op ombudsman.as. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke 
procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - IBAN BE59 0689 0667 8326 – 
Karel Rogierplein 11 – B-1210 Brussel – NL - 04/2022

Nog 4 goede redenen om te kiezen voor het professioneel 
verzekeringspackage ProPack Healthcare van DVV! 

1 Als u een arbeidsongevallenverzekering neemt in uw ProPack Healthcare krijgt u automatisch 
gratis uitbreidingen van de dekking. Uw medewerkers zijn dan ook verzekerd tijdens professionele 
verplaatsingen of telewerk.

2 Hebt u meerdere vestigingen? De arbeidsongevallenverzekering van uw ProPack Healthcare dekt 
automatisch en zonder meerprijs de verplaatsingen van uw personeel tussen de verschillende 
vestigingen.

3 Een ongeval op het werk kan administratief en emotioneel belastend zijn. Daarom biedt DVV 
verzekeringen u in het kader van de polis arbeidsongevallen van uw ProPack Healthcare een 
eenvoudige en snelle online aangiftetool. We bieden ook 5 sessies bij een psycholoog en u krijgt 
toegang tot diensten voor controle van absenteïsme. En dat allemaal gratis.

4 Arbeidsongeschiktheid heeft een directe impact op uw inkomen. Gelukkig bent u gedekt door de 
lichamelijke ongevallenverzekering als u een ongeval hebt. U kan zelfs een bijkomende waarborg 
onderschrijven om een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen dan wettelijk 
voorzien. Met het ProPack geniet u 15% korting op deze waarborg. 

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent staat voor u klaar. 

Elk individu is verschillend en geen enkel leven is hetzelfde. Daarom stellen meer dan 1.000 DVV-consulenten alles in 
het werk om voor u te zorgen. Dag na dag. Elke seconde van de week. Zij helpen u beslissen over uw verzekeringen of 
raden u de verzekering aan die het best bij u past. Hebt u een schadegeval? Dan regelen zij uw schade snel, efficiënt en 
correct.


