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Met de BOVAG Zorgpolis blijft u in beweging!

Beste relatie,

Als werkgever is de gezondheid van uw personeel natuurlijk erg belangrijk. Daarom bieden wij alle werknemers in 
de mobiliteitsbranche de mogelijkheid om gebruik te maken van de BOVAG Zorgpolis. 

Bent u al bekend met de BOVAG Zorgpolis? Het is de beste collectieve zorgverzekering voor iedereen in de 
mobiliteitsbranche. Deze collectieve zorgverzekering is ondergebracht bij Zilveren Kruis, OHRA en
De Friesland Zorgverzekeraar. Hiermee profiteert u van een uitstekende dekking en bespaart u fors op de 
premie dankzij de collectieve korting!

Enkele voordelen van de BOVAG Zorgpolis
   •  Tot 10% korting op uw basisverzekering
   •  Scherpe premie op aanvullende verzekeringen
   •  Gratis BOVAG Plus Dekking met extra vergoedingen (bij Zilveren Kruis)

Ruim 42.000 werknemers en hun gezinsleden doen al mee met de grootste collectiviteit in de mobiliteitsbranche. 
En uiteraard kunt u als ondernemer ook meedoen!

Gratis BOVAG Plus Dekking voor uw werknemers en uzelf
Kiest u voor Zilveren Kruis? Dan krijgt u de BOVAG Plus Dekking er gratis bij. Dit aanvullende pakket is speciaal 
op maat gemaakt voor de mobiliteitsbranche met vergoedingen voor extra fysiotherapie, extra bijdrage voor 
brillen en/of lenzen en een gratis health check. 

Ons aanbod
Jaarlijks informeren wij alle werknemers over de BOVAG Zorgpolis. Binnen enkele dagen zullen uw werknemers 
ons aanbod thuis ontvangen. U kunt de brief en flyer die naar uw personeel gaat, vinden op
www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Meer weten of extra ondersteuning?
Op zoek naar meer informatie? Of behoefte aan extra flyers? U kunt ons bereiken op onze website
www.bovagzorgpolis.nl of bel ons op (088) 121 02 01 (kijk op de website voor onze openingstijden). 

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur 
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