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Vergelijkende studie Plan Tandzorg van DKV vs DKV Smile 
 
Kenmerken 

 
Plan Tandzorg 

 
DKV Smile 

Voorwaarden vanaf 01/04/2015 –  
bron: www.dkv.be

Verzekerbaarheid   

  Woon- en verblijfplaats in België  
 Aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds 
 Stand-alone product  
 Ook niet DKV klanten zijn verzekerbaar 
 Geen familiale aansluiting 
 T.e.m. 69 jaar  

 Woon- en verblijfplaats in België  
 Aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds 
 Stand-alone product  
 Ook niet DKV klanten zijn verzekerbaar 
 Geen familiale aansluiting 
 T.e.m. 69 jaar 

  Verplicht mondonderzoek en medische vragenlijst in te vullen door 
tandarts naar keuze van de klant plus radiografie van gebit indien 
kandidaat verzekerde > 18 jaar. 

 De kosten van dit onderzoek worden ten laste genomen door DKV 
 Vooraf bestaande aandoeningen kunnen eventueel uitgesloten 

worden of mits een meerpremie worden verzekerd. 
 Indien er ortho- of parodontische behandelingen lopend of in het 

verleden gebeurd zijn, worden deze uitgesloten van dekking.  

 Medische vragenlijst: vier eenvoudige vragen in te vullen door de 
kandidaat-verzekerde.  

 Garantie van aanvaarding indien niet meer dan 3 ontbrekende, of door 
een implantaat, brug of uitneembare prothese, vervangen tanden. 

 Indien meer dan drie tanden ontbreken, komt de kandidaat verzekerde 
niet in aanmerking voor DKV Smile. Indien er toch een 
tandzorgverzekering gewenst wordt, dan kan Plan Tandzorg 
overwogen worden. 

 Voorafbestaande aandoeningen kunnen eventueel uitgesloten worden 
en indien er ortho- of parodontische behandelingen lopend of in het 
verleden plaatsvonden, worden deze uitgesloten van dekking.   

Aansluiting pasgeborene  Geen medische formaliteiten indien ouders verzekerd zijn en kind 
meeverzekerd wordt binnen de 60 dagen na de geboorte  

 Indien ouders niet verzekerd zijn, dienen zij te  antwoorden op 
vraag ivm eventuele aangeboren afwijkingen 

 Geen medische formaliteiten indien ouders verzekerd zijn en kind 
meeverzekerd wordt binnen de 60 dagen na de geboorte  

 Indien ouders niet verzekerd zijn, dienen zij te  antwoorden op vraag 
ivm eventuele aangeboren afwijkingen 

Wachttijden    
Conserverende behandelingen Geen Geen 
Prothetisch herstel  Geen 12 maanden 
Parodontologie 12 maanden 12 maanden 
Orthodontie  36 maanden  12 maanden 
   

Premie    

 Premie stijgt niet wegens leeftijd, zelfs de aansluitingsleeftijd voor 
kinderen (0 tot 19 jaar) blijft behouden. 
Indien de premie met een bepaald percentage wordt verhoogd zal het 
verzekerd kapitaal met hetzelfde % worden aangepast.

Tijdens de duur van het contract wordt de premie aangepast aan de leeftijd 
(vijfjaarlijks). 
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Waarborg Levenslange waarborg  
Levenslange waarborg 

   

Algemeen 
terugbetalinspercentage 
 

 80% voor alle tandbehandelingen  80% voor alle tandbehandelingen  
 Opbouw van de plafonds vanaf het tweede verzekeringsjaar voor alle 

risico’s samen 
 

Preventie – jaarlijks 
mondonderzoek 

 Verplicht 
 Terugbetalingspercentage jaarlijks mondonderzoek = 80% 
 Indien men verzaakt aan het preventief onderzoek dan zal het 

terugbetalingspercentage 50% bedragen per verzekeringsgeval  

 Verplicht 
 Terugbetalingspercentage jaarlijks mondonderzoek = 80% 
 Indien men verzaakt aan het preventief onderzoek dan zal het 

terugbetalingspercentage 50% bedragen per verzekeringsgeval  
   

Conserverende behandelingen 
  
 
Prothetisch herstel 
(tandimplantaten, prothesen, 
bruggen, kronen) 

 Geen wachttijd en geen voorafgaandelijk akkoord nodig 
 € 1.039,20 voor het 1° verzekeringsjaar 

 
 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 1.039,20 voor het 1° verzekeringsjaar 
 € 2.078,40 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 3.637,19 voor het 3° verzekeringsjaar 
 € 5.195,98 vanaf het 4° verzekeringsjaar 

 Geen wachttijd en geen voorafgaandelijk akkoord nodig 
 € 300 voor het 1° verzekeringsjaar 

 
 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 700 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 1.200 voor het 3° verzekeringsjaar: 
 € 1.500 vanaf het 4de verzekeringsjaar 

 
 

Parodontale behandelingen  Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 Behandeling toegestaan vóór het bereiken van 65 jarige leeftijd 

 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 1.500 max. tussenkomst voor de duurtijd van het contract 
 Behandeling toegestaan vóór het bereiken van 65 jarige leeftijd 

 

  € 1.039,20 per verzekeringsjaar 
 € 5.195,98 voor de volledige duur van de  

verzekeringsovereenkomst 

 € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 500 voor het 3° verzekeringsjaar: 
 € 750 vanaf het 4de verzekeringsjaar 

   

Orthodontische behandelingen  Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 Behandeling toegestaan vóór het bereiken van 40 jarige leeftijd 

 Voorafgaandelijk voorleggen van een behandelingsplan 
 € 1.500 max. tussenkomst voor de duurtijd van het contract 
 Behandeling toegestaan vóór het bereiken van 40 jarige leeftijd 

 
 

 € 1.039,20 per verzekeringsjaar 
 € 5.195,98 voor de volledige duur van de 

verzekeringsovereenkomst 

 € 250 voor het 2° verzekeringsjaar 
 € 500 voor het 3° verzekeringsjaar: 
 € 750 vanaf het 4de verzekeringsjaar 

Territorialiteit    
 België België  

 


