De landen waar u verzekerd bent.
De dekking is geldig in België en op het Europese grondgebied van de volgende landen:
Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Duitsland. In deze landen krijgt u
een tegemoetkoming van 12 € per verstrekking voor preventieve en curatieve behandelingen.

Wat dekt de tandverzekering niet?
De terugbetaling zal niet worden geweigerd of verlaagd in geval van een ziekte of aandoening
die al bestond voordat u lid werd. Er zijn echter wel verstrekkingen waarvoor DENTALIS geen
tussenkomst voorziet:
• Ongevallen of ziektes die niet door een medisch onderzoek kunnen worden vastgesteld.
• Esthetische of cosmetische behandelingen (whitening, facings, enz.).
• Ongevallen die gebeurd zijn in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie, of onder
invloed van drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen die zonder medisch voorschrift
worden gebruikt (tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de ziekte of het ongeval en de omstandigheden of indien hij kan aantonen dat hij
drank of drugs nuttigde buiten zijn weten of indien hij hiertoe werd gedwongen door een
derde).
• Bij alcoholisme, drugsverslaving of misbruik van geneesmiddelen.
• Bij oorlogsfeiten (waaraan de verzekerde als burger of militair wordt onderworpen); in het
geval van burgerlijke onlusten of rellen (behalve wanneer de verzekerde hieraan niet actief
deelnam of in geval van wettige zelfverdediging).
• De uitoefening van een luchtsport of gemotoriseerde sport, evenals de uitoefening van elke
sport als beroepsactiviteit.
• De gevolgen van een bewuste handeling vanwege de verzekerde (tenzij hij kan bewijzen
dat er sprake is van het redden van personen of goederen); misdaden en strafbare feiten
gepleegd door de verzekerde, roekeloze handelingen, weddenschappen of uitdagingen.
• De directe of indirecte gevolgen van radioactieve stoffen of processen van kunstmatige
versnelling van atoomdeeltjes (met uitzondering van het gebruik van radioactieve stoffen
voor medische doeleinden).
• In geval van vrijwillige verminking of poging tot zelfdoding.
• Ongevallen waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning van een luchttransport
of indien hij tijdens de vlucht een beroeps- of andere activiteit uitoefent die verband houdt
met het toestel in vlucht.
• De verstrekkingen die zijn vermeld in artikel 14I van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14/09/1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen waarvan de
codes niet door een “+”-teken gevolgd worden.
• Geneesmiddelen.

U dient een ongeval zo snel mogelijk schriftelijk aan VMOB Neutra melden met behulp van het hiervoor voorziene document. Indien nodig moet u vervolgens alle documenten, attesten en verslagen
aanleveren die het bestaan en de ernst van de gebeurtenis kunnen bewijzen. Stuur indien mogelijk
originele bewijsstukken (factuur, bonnetje, enz.).
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Wie kan zich aansluiten?
Als lid van Symbio kunt u zich op elke leeftijd aansluiten, zolang u
een bijdrage betaalt voor de voordelen en diensten van onze neutrale
mutualiteit. Het contract gaat in op de eerste dag van de maand na
ontvangst van uw aanvraag tot aansluiting.

Hoe kunt u zich aansluiten?
• Vul het DENTALIS-formulier in dat u terugvindt
op www.symbio.be/dentalis
• Neem contact met ons op via 02/733.97.40
• Vraag advies aan onze medewerkers in een van onze kantoren.

Wat dekt de DENTALIS-verzekering?
PREVENTIEF
CURATIEF
PARODONTOLOGIE
ORTHODONTIE

PROTHESEN EN IMPLANTATEN

Hoeveel bedraagt
de tegemoetkoming
van Dentalis?

Is er een wachttijd?
De wachttijd is de periode van het contract waarin de
verzekering geen tussenkomst betaalt. In het algemeen
bedraagt de wachttijd zes maanden. Bij aansluiting vanaf 65 jaar en voor de terugbetaling van verstrekkingen
met betrekking tot orthodontie, prothesen en implantaten bedraagt deze 12 maanden.
Er geldt echter geen wachttijd in de
volgende uitzonderlijke gevallen:
• Bij een ongeval;
• Als u een pasgeborene hebt die ten laste is van een
ouder die vóór de geboorte al aangesloten was bij
DENTALIS;
• Als u vóór uw aansluiting bij DENTALIS al een gelijkaardige verzekering had bij een andere verzekeraar
en u in regel bent met de bijdragen (de duur van de
wachttijd wordt verminderd met de reeds verstreken
periode in de vorige verzekering).

De maxima voor de terugbetalingen van Dentalis stijgen elk jaar gedurende de eerste 3 jaar van de verzekering. De tegemoetkoming voor
preventieve en curatieve zorg bedraagt maximaal 30 € voor het eerste
verzekeringsjaar, 60 € voor het tweede jaar en 90 € vanaf het derde
jaar. De tegemoetkoming voor parodontologie, orthodontie, prothesen
en implantaten bedraagt maximaal 300 € gedurende het eerste verzekeringsjaar, 600 € voor het tweede jaar en 850 € vanaf het derde jaar.

Terugbetaling van 100% van het remgeld (ZIV-code 301254 tot 301265 en 301593 tot
302245). (tandsteenverwijdering, parodontaal en mondonderzoek)
Terugbetaling van 75% van het wettelijke remgeld.
(raadplegingen, tandextracties, radiologie en kleine chirurgische ingrepen)
Terugbetaling van 75% van het wettelijke remgeld. Als er geen tussenkomst is
van de verplichte verzekering, 75% van het door de verzekerde te betalen bedrag.
100% van het wettelijke remgeld. 250 € voor apparatuur die aan het begin van de behandeling wordt geplaatst. De terugbetalingen zijn jaarlijks beperkt tot 300 € voor het eerste verzekeringsjaar en 350 € vanaf het tweede jaar.
Terugbetaling van 75% van het wettelijke remgeld. Als er geen tussenkomst is
van de verplichte verzekering, 75% van het door de verzekerde te betalen bedrag.

Hoeveel kost de DENTALIS-tandverzekering?
DENTALIS

DENTALIS

(ook aangesloten bij Neutra+,
Neutra Confort of Neutra Top)

VAN 0 TOT 6 JAAR

0,00 €

0,00 €

VAN 7 TOT 17 JAAR

4,26 €

3,83 €

VAN 18 TOT 25 JAAR

5,96 €

5,37 €

VAN 26 TOT 45 JAAR

7,67 €

6,91 €

VAN 46 TOT 55 JAAR

9,95 €

8,96 €

VAN 56 TOT 65 JAAR

12,23 €

11,02 €

VANAF 66 JAAR

14,51 €

13,06 €

Deze informatie is louter informatief. Alleen de statuten van VMOB Neutra bepalen de rechten en plichten van de verzekerde.
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