
 

                                     

TOELICHTING DKV MUNDISALUD  
 

• Met deze verzekering kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk van DKV. Dit 
netwerk wordt in het Spaans “cuadro médico” genoemd. Het “cuadro médico” wordt gevormd door 
artsen, specialisten en privé ziekenhuizen in heel Spanje. Het netwerk van DKV biedt keuze uit 
19.000 artsen/ specialisten en 1.200 gezondheidscentra in Spanje. Deze kosten worden tot 100% 
vergoed. 
 

• Naast de zorg uit het netwerk kan er ook gebruik worden gemaakt van artsen, specialisten en 
ziekenhuizen naar eigen keuze, waarvan de kosten in Spanje tot 80% (Mundisalud 90%) vergoed 
worden en in het buitenland tot 90% (limiet verblijf buitenland 180 dagen aaneensluitend). 
 

• Als er gebruik wordt gemaakt van het DKV netwerk, worden de behandelingen direct d.m.v. het 
DKV pasje (zogenaamde “Medi-card”) betaald door de verzekeringsmaatschappij aan de 
desbetreffende zorgverlener. Er hoeft dus niets voorgeschoten te worden. Als er gebruik wordt 
gemaakt van zorgverlening naar eigen keuze dient de factuur eerst door de verzekeringnemer 
betaald te worden en d.m.v. het aanleveren van de originele factuur zal DKV de gemaakte kosten 
vergoeden. 
 

• Bij deze verzekering zit een tandartsdekking, waarbij enkele behandelingen, zoals controles, 
schoonmaakbeurten, röntgenfoto’s e.d., vergoed worden. Bij alle andere behandelingen is er een 
korting van toepassing. Voor de tandartsdekking moet er gebruik worden gemaakt van tandartsen 
uit het netwerk van DKV. 
 

• Bij kwartaalbetaling is er een korting van 3%, halfjaar 5% en jaar 7%. Voor gezinnen met 4 leden is 
er een automatische korting op de premie van 7% en voor 5 of meer gezinsleden 12%. 
 

• Vergoeding medicijnen op recept (50% tot een limiet van €100,- per jaar en verzekerde). 
 

• IVF vergoeding (twee behandelingen) voor verzekerden onder de 41 jaar en een looptijd van de 
polis van minstens 48 maanden 
 

• Deze verzekering is af te sluiten tot 75 jaar. Eenmaal afgesloten blijft de polis doorlopen zonder 
eindleeftijd. 
 

• Deze verzekering geeft ook dekking voor acupunctuur en homeopathie, wanneer uitgevoerd door 
een gelicenseerde dokter. 
 

• Bij deze verzekering zijn preventieve onderzoeken voor bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker en 
hartproblemen inbegrepen. 
 

• DKV heeft voor haar klanten een speciale website met handige informatie, waar zij zich kunnen 
registreren en inzagen hebben in de polis.  
 

• Als een van de weinige verzekeraars vergoedt DKV ook verkeers- en arbeidsongevallen. 
 

• Deze verzekering biedt dekking voor spoedgevallen in het buitenland tot een limiet van €20.000,- 
(naast buitenlanddekking). Hiervoor dient men binnen 72 uur contact op te nemen met de 



 

alarmcentrale waarvan het nummer op het DKV pasje staat.  
 

• Dekking borstreconstructie na operatie vanwege borstkanker. 
 

• Het netwerk van DKV wordt regelmatig geactualiseerd en is terug te vinden op de website van DKV. 
Om er zeker van te zijn dat een zorgverlener aangesloten is bij het netwerk, is het raadzaam dit 
even na te vragen bij het maken van een afspraak.  
 

• Bij deze verzekering zijn er wachttijden op onderstaande behandelingen vanaf het moment dat de 
polis wordt afgesloten tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. Deze behandelingen 
zijn:  
 6 maanden voor chirurgische ingrepen en hospitalisatie (met uitzondering van eerste 

hulp bij ongevallen of levensbedreigende situaties) 
 8 maanden voor bevalling 
 12 maanden voor transplantaties 

 
• Bij het afsluiten van de verzekering vraagt de verzekeraar via een gezondheidsverklaring om de 

medische geschiedenis, welke door de verzekeringnemer ingevuld kan worden. Eventuele 
bestaande of reeds genezen aandoeningen kunnen worden uitgesloten, of in sommige gevallen is 
acceptatie niet mogelijk. 

Maximale vergoedingen DKV Mundisalud 

     
 

Complet Plus Classic Elite 

     Netwerk DKV (niet restititutie) 100% 100% 100% 100% 

     Buiten netwerk DKV (restitutiebasis) 
    Spanje 80% 80% 80% 90% 

Buiten Spanje 90% 90% 90% 90% 
  

   
  

Max. vergoeding per jaar 62.000 € 100.000 € 217.000 € 300.000 € 
  

   
  

Max. vergoeding buiten ziekenhuis  12.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000 € 
Consult arts 40 € 60 € zonder limiet zonder limiet 
Consult specialist 80 € 120 € zonder limiet zonder limiet 
Consult psychologie 30 € 30 € 30 € 30 € 
  

   
  

Max. Vergoeding ziekenhuiskosten 50.000 € 85.000 € 197.000 € 250.000 € 
Standaard ziekenhuisopname 300€/ dag 400€/ dag 900€/ dag 1.200€/ dag 
Kort verblijf ziekenhuisopname 400€/ dag 600€/ dag 1.200€/ dag 1.600€/ dag 
Ziekenhuisopname met ICU 400€/ dag 600€/ dag 1.200€/ dag 1.600€/ dag 
Chirugische ingrepen zie brochure zie brochure 25.000 € 50.000 € 
Protesen 12.000 € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 
 

 

 

http://www.dkvseguros.com/


 

 

Voor vragen of meer informatie kan er contact opgenomen met Hypotienda en/of DKV 
   
Contactgegevens Hypotienda  Contactgegevens DKV:  
Tel:  (0034) 951 319 383   DKV 24 uur  medische hulplijn 902 499 799 
Fax:  (0034) 952 821 700  DKV   902 499 499 
Email info@hypotienda.com  Assistentie in het buitenland 0034 913 790 434 

 

Note: De verstrekte informatie in dit document is met uiterste zorg samengesteld. Hypotienda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de 
juistheid van deze informatie. 
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