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DKV Hospi Flexi – Premies inclusief taksen en bijdragen 
 

 
 Brussel*  Niet Brussel 
 Premies in euro  Premies in euro 
 Jaarlijks Maandelijks  Jaarlijks Maandelijks 
 
 
 

 
Persoonlijke bijdrage € 151,76 

  
Persoonlijke bijdrage € 151,76 

Bereikte leeftijd    

0-19 315,75 27,10  191,37 16,43 
20-24 420,90 36,13  255,10 21,90 
25-29 535,69 45,98  318,84 27,37 
30-34 561,18 48,17  331,60 28,46 
35-39 621,76 53,37  364,94 31,32 
40-44 635,29 54,53  378,45 32,48 
45-49 689,35 59,17  391,99 33,65 
50-54 799,68 68,64  447,27 38,39 
55-59 962,31 82,60  528,59 45,37 
60-64 1152,06 98,89  623,47 53,51 

65-69** 1546,22 132,72  828,32 71,10 
70-74 1877,54 161,16  994,00 85,32 
75-79 2195,08 188,41  1132,04 97,17 
80 -… 2692,07 231,07  1408,18 120,87 

 
- Premies op 01.01.2021 
- Inclusief taks en RIZIV-bijdrage (19,25%) 
- 3% fractioneringskosten i.g.v. maandelijkse betaling (reeds inbegrepen in de maandelijkse premies hierboven) 
- De instapleeftijd wordt berekend door van het lopend jaar het geboortejaar af te trekken 

 
* Brussel: enkel voor de postcodes 1000 t/m 1210 
** Eindleeftijd voor onderschrijving 

 
Hoe wordt de premie aangepast in de komende jaren ? 
 
 Tijdens de duur van het verzekeringscontract wordt de premie van elke verzekerde herberekend: 

 vanaf de jaarlijkse vervaldatum die volgt op zijn 19e verjaardag ; 
 op de jaarlijkse vervaldatum aangepast in functie van de op deze datum bereikte leeftijdscategorie en aan het 

op deze datum geldend tarief voor deze leeftijdscategorie zoals vermeld in bovenstaande tabel. 
 volgens de woonplaats van de verzekeringnemer, vanaf de maand die volgt op de wijziging ervan. 

 
 Bovendien kunnen, zoals bepaald in de artikels 29.2 tot 29.10 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, 

premieaanpassingen ook plaatsvinden na het afsluiten van het contract volgens de gevallen, die limitatief zijn opgesomd 
in artikel 204 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (met name aanpassingen op basis van de evolutie 
van de consumptieprijsindex of van de specifieke medische indexen of op basis van een beslissing van de 
toezichthoudende overheden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die 
betrekking hebben op dit product. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen 
is niet exhaustief. Voor meer informatie over dit product, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire 
Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw 
verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 
1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, 
toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de 
Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van DKV Hospi Flexi. Dit product is onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 
2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet 
opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer 
of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per 
post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is 
op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op 
het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer  
+ 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende 
bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. 
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