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Beste Partner, 

 

We lieten u vorige zomer weten dat de Nationale Bank van België (NBB) ons op 25 juli 2017 had meegedeeld 

dat ze de premietarieven van een aantal verzekeringsproducten in evenwicht wilde brengen als aanvulling op 

de wettelijke indexering. 

 

Om in de toekomst bruuske schommelingen te vermijden en de evolutie van de kosten van de 

gezondheidszorg zo nauwkeurig mogelijk te volgen, en in een streven om de aanpassing van de tarieven in 

de tijd te spreiden, oordeelde de NBB dat het gerechtvaardigd is om in twee bewegingen te werk te gaan, 

met: 

 

a) een onmiddellijke verhoging, in voege sinds 1 september 2017; 

 

b) een jaarlijkse verhoging van de premies die zal worden toegepast vanaf 1 september 2018, op de datum 

van de jaarlijkse vervaldag en voor de duur van het contract: 

 1,6% voor de contracten van het type IS/IS+/IS+ - Zware ziekten; 

 1,1% voor de contracten van het type IS2000; 

 1% voor de contracten van het type A2-A2+ (Ambulant). 

Voor bestaande contracten worden de hierboven vermelde percentages toegepast op de geldende premies 

bovenop de medische index. 

 

Voor nieuwe contracten is de module ‘Offerte’ in dkv-c@re bijgewerkt met de nieuwe tarieven. 

 

Als uw klanten de impact van de premieverhoging willen beperken, kunnen ze kiezen voor een (verhoging 

van hun) jaarlijkse vrijstelling. Zo kunnen ze blijven genieten van de kwalitatieve gezondheidszorgdekking en 

gemoedsrust die DKV hun biedt. 

 

Meer informatie over de aanpassing van de premies van uw klantenportefeuille is te vinden op dkv-c@re, 

onder Offerte > Individu / Familie > Premie bij wijziging vrijstelling. U kunt er in detail bekijken in welke mate 

de premie daalt naarmate de vrijstelling stijgt. U kunt er ook uw portefeuille raadplegen door de betreffende 

producten te selecteren om een overzicht te krijgen van uw klanten op wie deze maatregel betrekking heeft. 

 

 

 



Sommige klanten zullen contact met u opnemen, uw rol is dus van essentieel belang. U kunt van deze 

gelegenheid gebruikmaken om hun verzekeringsbehoeften te herbekijken en hen te helpen om de beste 

keuze te maken. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Birgit Hannes 

Chief Commercial Officer 

 
 

   

 
  
 

   

Over DKV Belgium 

 

DKV staat voor meer dan hospitalisatieverzekering. 

 

Met verzekeringen voor ambulante kosten, tandzorg, inkomensverlies  

en aanvullende zorg (DKV Home Care) bieden wij uw klant oplossingen 

op maat voor elke denkbare situatie. Ook in het buitenland. 

Levenslang. 
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