DKV
PLAN
HORIZON

Wil je je DKV hospitalisatiepremie
levenslang betaalbaar houden?
Wil je na het einde van je DKV groepspolis
altijd op je Medi-Card® kunnen rekenen?
Wil je verzekerd blijven bij DKV,
dé specialist in privé-ziekteverzekeringen?

De oplossing:

PLAN HORIZON

Waarom plan Horizon?
Heb je momenteel een collectieve hospitalisatieverzekering
bij DKV of een andere verzekeraar? Mooi zo!
Maar wat gebeurt er als je van job verandert, op pensioen
gaat of tijdelijk naar het buitenland* verhuist?
Wanneer je groepspolis stopgezet wordt, wil je
uiteraard je huidige hospitalisatieverzekering voor
jou en je gezin veiligstellen. Voor een groepspremie
betaal je immers beduidend minder dan voor een
individuele premie. Zeker als je de pensioenleeftijd
stilaan nadert, is dat belangrijk. Vanaf je pensioen
verdien je immers minder en de kans op medische
problemen wordt groter.
Plan Horizon is een wachtpolis die je kan afsluiten
naast je huidige collectieve hospitalisatiepolis.
Dit plan geeft je, als verzekerde, het recht om
probleemloos om te schakelen naar een individuele
hospitalisatiepolis van DKV: plan IS2000. Dankzij dit
plan ‘bevries’ je je instapleeftijd en vermijdt je zo dat
je individuele premie de hoogte inschiet wanneer je
je groepspolis verlaat en bijgevolg je plan Horizon
wordt stopgezet.
Vanaf twee jaar aansluiting in plan Horizon kan je
bovendien omschakelen naar plan IS2000 zonder
nieuwe medische formaliteiten en wachttijden.
Op dat moment kan je ook (opnieuw) rekenen op
je Medi-Card®, de handige betaalkaart waarmee je
je ziekenhuisfacturen rechtstreeks door DKV laat
afhandelen.
*

Enkel van toepassing voor bestaande klanten die hun individuele DKV- hospitalisatiepolis willen
omschakelen omdat ze naar het buitenland verhuizen voor een periode van meer dan 3 maanden.

Denk aan
je voordelen!
Je DKV hospitalisatiepremie
blijft levenslang betaalbaar.
Je ontvangt meteen
je Medi-Card® samen
met het plan IS2000.
Je bent verzekerd bij
DKV, dé specialist
in privé-ziekteverzekeringen.

En nog meer
voor onze
groepsklanten:
Vrijstelling van 9,25% taks op je
individuele premie plan Horizon.
Vrijstelling van 9,25% taks op je
individuele hospitalisatiepremie
plan IS2000 wanneer je je de DKV
groepscontract verlaat. Ben je 60 jaar
of ouder ? Dan profiteer je van 10%
extra korting.

KATRIEN WERD
ZELFSTANDIGE
“Vorig jaar heb ik mijn job opgezegd om
zelfstandigte worden. Ik ben blij met mijn keuze.
Jammer genoeg moest ik afscheid nemen van
de extralegale voordelen, waaronder een
DKV-hospitalisatieverzekering via mijn
werkgever. Gelukkig ben ik tien jaar geleden
in het plan Horizon ingestapt. Daardoor heb ik
nog steeds mijn DKV-hospitalisatieverzekering
en betaal ik een pak minder aan premies dan
ik anders zou doen!”
Katrien, 38 jaar

RAF
NEEMT
GEEN RISICO’S
“Ik heb twee kinderen. Heel mijn gezin is bij
DKV verzekerd via mijn werkgever. Onze dochter
moest vorig jaar door complicaties langer in het
ziekenhuis blijven dan verwacht. Dankzij de DKVhospitalisatieverzekering hebben we zelf niets moeten
betalen. Ik heb nu voor ons allemaal een plan Horizon
genomen. Zo zijn we zeker dat we kunnen terugvallen
op een betaalbare individuele DKV-hospitalisatiepolis,
ook als ik van job verander.”
Raf, 32 jaar

Interesse?
Contacteer uw verzekeringstussenpersoon
of neem rechtstreeks contact op met DKV via
de Horizonlijn 02 304 17 17 van 08u tot 17u,
kijk op www.dkv.be of mail naar
offerte@dkv.be
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