Overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Zorg en Zekerheid loont
Met uw gezondheid neemt u geen risico, maar teveel betalen wilt u ook niet. Stichting Radius heeft daarom
met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering afgesloten. De vrijwilligers van onze stichting (en hun
gezin) kunnen profiteren van 10% korting op de basis- en 10% korting op de aanvullende verzekering.
Altijd een verzekering die bij u past
Bij Zorg en Zekerheid kiest u zelf welke zorgverzekering het beste bij u past. Zo biedt Zorg en Zekerheid onder andere
een aanvullende verzekering die perfect aansluit op de behoefte van 50-plussers, de AV-Plus.
Heeft u specifieke wensen als het gaat om uw aanvullende verzekering? Dan biedt Zorg en Zekerheid, naast de basis
verzekeringen ook aanvullende verzekeringen die variëren in dekkingsniveau en premie. Zo vindt u altijd een
verzekering die past bij uw wensen.
Waarom Zorg en Zekerheid
Stichting Radius heeft voor Zorg en Zekerheid gekozen omdat zij als regionale zorgverzekeraar altijd in de buurt is en
veel waarde hecht aan persoonlijk contact. Als regionale zorgverzekeraar is zij bovendien in staat goede afspraken te
maken met zorgverleners over de kwaliteit van de zorg. Bovendien accepteert Zorg en Zekerheid iedereen, óók voor
de aanvullende verzekering.
Naast goede zorg kunt u rekenen op vele extra’s zoals korting op gezonde activiteiten. Bijvoorbeeld op MBvO en
zwemmen, de sportschool, Nordic Walking of een gratis GeZZond Check.
De premies voor de basis- en aanvullende verzekeringen
De premiebedragen voor 2015 bedragen (per persoon, per maand, inclusief 10% korting op de basisverzekering en
10% korting op de aanvullende verzekering):
Basisverzekering met 10% collectiviteitskorting
Zorg Zeker Polis
€ 91,75 (bij geen vrijwillig eigen risico)
Aanvullende verzekeringen met 10% collectiviteitskorting:
AV Basis
€ 9,85
AV Totaal
AV Standaard
€ 16,02
AV-SURE
AV Top
€ 33,25
AV-Plus

€ 81,90
€ 14,31
€ 38,29

Daarnaast zal nog een extra korting worden verleend op de premie voor de aanvullende verzekering, mits verzekerde
over een MZZ account op internet beschikt en aangeeft de verzekeringszaken via internet te willen regelen.
Overstappen is eenvoudig
Wilt u een verzekering via Zorg en Zekerheid, dan is overstappen een fluitje van een cent. U geeft aan wat u wilt en
Zorg en Zekerheid zegt uw bestaande verzekering op. U loopt geen enkel risico, want wij accepteren u ongeacht uw
gezondheid.
Direct weten hoeveel u kunt besparen?
Op www.zorgenzekerheid.nl kunt u vrijblijvend een offerte maken.
Gebruik hierbij collectiviteitsnummer 738.
Voor persoonlijk advies en aanmelding kunt u bellen met (071) 5 825 550. U bent natuurlijk ook welkom in één van de
verzekeringswinkels. Op www.zorgenzekerheid.nl kunt u alles nog eens rustig nalezen.

