Vergoedingenoverzicht 2017
Aanvullende verzekering +gezond extra
Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een
verzekering zijn opgenomen. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht
heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden
voor vergoeding zijn opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u
gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend.
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 - 353 57 57. Wij helpen u graag verder.

+gezond extra
Alternatieve zorg
Alternatieve zorg
• Alternatieve behandelingen
• Alternatieve geneesmiddelen

Maximaal € 450,- voor onderstaande zorg samen
Maximaal € 45,- per behandeldag
100%

Buitenlandzorg
Spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland
Repatriëring van zieke verzekerde

Kostprijsdekking
Volledig na goedkeuring Alarmcentrale

Dieetadvisering
Dieetadvisering/dieetpreparaten

Maximaal € 120,- per kalenderjaar

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Fysiotherapie en oefentherapie

27 behandelingen per kalenderjaar

Hulpmiddelenzorg
ADL-hulpmiddelen
Eigen Bijdrage geneesmiddelen, vervoer, hoortoestellen,
orthopedische schoenen
Epilepsie alarmering
Gezichtshulpmiddelen (brillenglazen, contactlenzen en/of
monturen)
Kunsttepels of mamillaprothese
Pruik of andere hoofdbedekking
Steunpessarium
Teststrips voor diabetespatiënten
Thuisverzorgingsartikelen

Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Budget € 1000,- per kalenderjaar
Volledig
€ 350,- per 3 kalenderjaren
Volledige vergoeding
Maximaal € 75,- per kalenderjaar
Volledig
Maximaal € 50,- per kalenderjaar
75%

Mondzorg
Maximaal € 10.000,- per ongeval.
Reparatie gebitsprothese maximaal € 2.000 gedurende looptijd
van de verzekering
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Tandartskosten als gevolg van een ongeval 18 jaar en ouder

+gezond extra
Preventie
Consulten voor vrouwen
Gezondheidscursussen:
• Algemene vergoeding
Preventief onderzoek ten behoeve van baarmoederhalskanker,
borstkanker, prostaatkanker en ziekte van hart- en bloedvaten
Preventie voor reizen naar het buitenland:
• Inenting tegen in polisvoorwaarden bij naam genoemde
ziekten
• Tabletten tegen malaria en tyfus
Preventieve inenting tegen griep (influenza)
Sportmedisch onderzoek
Valpreventie

Maximaal € 200,- per kalenderjaar
Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Volledig

Volledig
Volledig
Eenmaal per kalenderjaar
Maximaal € 115,- per kalenderjaar
Maximaal € 100,- gedurende looptijd verzekering

Verblijf
Herstellingsoord; door verzekeraar erkend voor somatische
gezondheidszorg
Vervangende mantelzorg

Maximaal € 35,- per dag,
42 dagen per kalenderjaar
Maximaal 15 dagen per kalenderjaar

Voetbehandeling/Podotherapie
Podotherapie, podologie en steunzolen

Maximaal € 200,- per kalenderjaar

Overige
Fleboloog
Mammaprint door laboratorium Agendia
Medische keuring rijbewijs vanaf 75 jaar door huisarts
Zelfmanagement (cursus) bij chronische aandoeningen

Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Volledig
Eenmaal per 5 kalenderjaren
Maximaal € 100,- gedurende de looptijd van de verzekering

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. 
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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