Plan Z
1. Tandzorgen
1.1. Worden terugbetaald tegen 80% na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering 1:
• bezoeken en raadplegingen
• tandbehandelingen
• orthodontische behandelingen
1.2. Worden eveneens terugbetaald tegen 80% na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering 1:
• tandprotheses en tandmateriaal
• bruggen, kronen en implantaten

Verzekerbaar
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Instapleeftijd: alle verzekerbare personen tot 69 jaar
De voorwaarden zijn bepaald in de hoofdwaarborg
Woon- en verblijfplaats in België (behalve voor plan A9 (+))
2
3 maanden
12 maanden:
tandprotheses en tandmateriaal, met inbegrip van bruggen, kronen en implantaten
Wereldwijd
Klant:
jaarlijks
DKV:
geen, behalve de rechten voorzien door de wettelijke bepalingen
Het plan Z stopt automatisch op de einddatum van de hoofdwaarborg.
Familiale aansluiting
Bij niet- tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering blijft de terugbetaling 80%.
Geen wachttijd bij gelijktijdige onderschrijving van de hospitalisatiewaarborgen (IS(B)2000, CliniComfort, CliniBudget, H(+)) en de
ambulante waarborgen (A2(+), A5(+), A9(+)).

Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.
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Een onderneming van de ERGO verzekeringsgroep. Onderneming toegelaten onder nr. 0739 om de tak 2 -ziekte- te beoefenen. - Une entreprise du groupe d'assurances ERGO. Entreprise agréée sous le n° 0739 pour la branche 2 -maladie-.

tot een jaarlijks plafond van:
B € 743,68 voor het 2de verzekeringsjaar
B € 1 487,36 voor het 3de verzekeringsjaar
B € 2 231,04 voor het 4de verzekeringsjaar
B € 2 974,72 vanaf het 5de verzekeringsjaar

Plan Z
Optie

Waarborg
; Tandzorgen

Hospitalisatie (IS(B)2000 / H(+) / Horizon)
Ambulante kosten

Doelgroep
; Nieuwe klanten/ bestaande klanten

Niet aangesloten bij een
Belgisch ziekenfonds

00-19

Aangesloten bij een
Belgisch ziekenfonds
13,13

20-69*

15,52

64,39

Leeftijd

37,79

Maandpremies in euro, inclusief taks
* Eindleeftijd voor onderschrijving

-

Plan Z is van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe klanten
De instapleeftijd wordt berekend door van het lopend jaar het geboortejaar af te trekken
Jaarlijkse betaling: -3%
Premies geldig vanaf 01.01.2008

