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Verandering van terminologie

4. BEGIN, UITSLUITINGEN EN EINDE VAN DE WAARBORG

De term « bijdragen » is vervangen door « premies ».

4.2 Uitsluitingen uit de waarborg

Verduidelijkingen

Worden niet gedekt, de kosten van de tandverzorging bij een ziekte of een
ongeval:
• …
• die het gevolg zijn van vrijwillige deelname aan een misdaad of

misdrijf wanbedrijf. Met ‘misdrijf wanbedrijf’ beogen we ook de
misdrijven wanbedrijven die later geherkwalificeerd worden als
overtredingen;
• …

Toevoegingen (in het vet) in onderstaande artikels:
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.3 Afdelingen: de afdelingen van de MLOZ Insurance zijn de
tussenpersonen die de verzekeringsproducten aanbieden: 501: OZ
(www.oz.be) - 506: Omnimut (www.omnimut.be) - 509: Partenamut
(www.partenamut.be) - 515: Freie Krankenkasse (www.freie.be) - 526:
Partena OZV (www.partena-ziekenfonds.be), allemaal aangesloten bij
de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

10. AANPASSING VAN DE PREMIE, DE VERSTREKKINGEN EN
DE ALGEMENE VOORWAARDEN

…
MLOZ Insurance kan jaarlijks beslissen om de indexeringsmogelijkheden
van de premies op basis van deze index niet toe te passen of slechts
gedeeltelijk toe te passen.
De premies worden evenwel verhoogd in functie van de toepasbare
belastingen op dat vlak.
De premies evenals de dekking kunnen gewijzigd worden
overeenkomstig artikel 504 van de wet van 13 maart 2016.

3. HET SLUITEN, DE DUUR EN HET EINDE VAN HET
VERZEKERINGSCONTRACT
3.1 Het sluiten van het verzekeringscontract
…
Het verzekeringscontract kan op afstand worden gesloten. Elk
contract dat op afstand wordt gesloten, wordt gesloten op het
moment dat de verzekeraar de ‘Aanvraag voor een nieuwe
aansluiting of productwijziging’, naar behoren ingevuld en
ondertekend door de verzekeringnemer, ontvangt (op voorwaarde
dat de eerste premie uiterlijk op de laatste dag van de derde maand
na de datum van aansluiting door MLOZ Insurance wordt
ontvangen).
De verzekeringnemer en de verzekeraar hebben 14 dagen de tijd om
het verzekeringscontract zonder boete en zonder opgave van
redenen te beëindigen.
De opzegging door de verzekeringnemer gaat in op het ogenblik van
de kennisgeving van de opzegging aan de verzekeraar, die van de
verzekeraar 8 dagen na de kennisgeving ervan aan de
verzekeringnemer. Dit recht wordt uitgeoefend volgens de
gebruikelijke voorwaarden voor het ontslag, opgenomen in punt 3.2.

15.

VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de verzekeringnemer en zijn
verzekerden worden verwerkt door MLOZ Insurance als
verwerkingsverantwoordelijke en door de Onafhankelijke
Ziekenfondsen als agent en verwerker van MLOZ Insurance, in het
kader van de toekenning en het beheer van het verzekeringsproduct
dat de verzekeringnemer onderschreven heeft, en conform de
Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van
gegevens (GDPR). De medische gegevens worden ingezameld en
verwerkt op basis van de toestemming van de verzekerden en onder
toezicht en verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van
MLOZ Insurance. Het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van
MLOZ
Insurance
is
beschikbaar
via
deze
link
https://www.mloz.be/nl/content/privacy-mloz-insurance
of
op
aanvraag in een agentschap of per post (MLOZ - DPO,
Lenniksebaan 788 A in 1070 Brussel).

3.2 Einde van het verzekeringscontract
Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor het leven. Het eindigt
evenwel in de volgende gevallen:
• …
• Bij een mutatie naar en ander ziekenfonds dan de Onafhankelijke
Ziekenfondsen (stopzetting van rechtswege).

1

7. Premies op 01/01/2020
Maandbedragen in euro op 01/01/2020, alle taksen inbegrepen, in functie van de leeftijd

Leeftijdsgroepen

Commerciële
premie, taksen en
heffingen
inbegrepen, te
betalen

Taksen en heffingen

waarvan
acquisitiekosten

waarvan
administratiekosten

3,32%

2,02%

Commerciële premie
zonder lasten
0%

Aansluiting bij het product Dentalia Plus
• Vóór 01/01/2011 of aangesloten, na deze datum, vóór de leeftijd van 40 jaar*
van 0 tot 3 jaar

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

van 4 tot 6 jaar

3,44

0

3,44

0,11

0,07

van 7 tot 17 jaar

6,68

0

6,68

0,22

0,13

van 18 tot 29 jaar

7,64

0

7,64

0,25

0,15

van 30 tot 44 jaar

10,38

0

10,38

0,34

0,21

van 45 tot 59 jaar

14,62

0

14,62

0,48

0,30

Vanaf 60 jaar

15,63

0

15,63

0,51

0,31

van 40 tot 44 jaar (+35%)

14,00

0

14,00

0,46

0,28

van 45 tot 59 jaar (+35%)

19,73

0

19,73

0,65

0,40

vanaf 60 jaar (+35%)

21,10

0

21,10

0,70

0,42

op 44 jaar (+50%)**

15,57

0

15,57

0,51

0,31

van 45 tot 59 jaar (+50%)

21,93

21,93

0,73

0,44

vanaf 60 jaar (+50%)

23,45

0

23,45

0,78

0,47

op 59 jaar (+70%)**

24,85

0

24,85

0,82

0,50

vanaf 60 jaar (+70%)

26,57

0

26,57

0,88

0,54

• Na 01/01/2011, tussen 40 en 44 jaar*

• Na 01/01/2011, tussen 45 en 59 jaar*

0

• Na 01/01/2011, tussen 60 en 64 jaar*

* Op de begindatum van de aansluiting
** Leeftijd op 01/01/aansluitingsjaar

De andere artikelen blijven onveranderd.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een vergelijking tussen meerdere verzekeringscontracten niet
beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook andere
elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag

De algemene voorwaarden van Dentalia Plus op 01/01/2020 zijn
beschikbaar via deze link: www.algevoorw.be.
Op eenvoudig verzoek per telefoon, mail of in een agentschap van uw
ziekenfonds kan een papieren kopie verkregen worden.

van eventuele franchises en de uitsluitingsclausules.
De bovenstaande schattingen geven een duidelijker beeld van het premiegedeelte dat wordt gebruikt
voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de
premie, na aftrek van taksen en heffingen, administratiekosten en acquisitiekosten, vertegenwoordigt
het deel van de premie dat toegekend wordt aan de uitvoering van de contractuele prestaties, evenals de
niet hoger vermelde kosten (samengevoegde kosten voor schadegevallen en hun beheer inbegrepen).
Die schattingen worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar
van de verzekeringsonderneming, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.
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