Wat houdt de BOVAG Zorgpolis in?
De BOVAG Zorgpolis is de beste collectieve zorgverzekering voor iedereen werkzaam in de mobiliteitsbranche. Deze
zorgverzekering is ondergebracht bij Zilveren Kruis, OHRA en De Friesland. De Bovag Zorgpolis is speciaal afgestemd op het
werken in de mobiliteitsbranche met gratis extra BOVAG dekkingen waar jij en je gezinsleden van kunnen profiteren.
Dankzij de hoge kortingen en gratis extra BOVAG dekkingen kun je flink besparen op je zorgverzekering. Je hele gezin profiteert
mee!
Enkele voordelen BOVAG Zorgpolis
• Maximale 5% korting op de basisverzekering
• Tot 20% korting op aanvullende verzekeringen
• Jij en je gezinsleden worden gegarandeerd geaccepteerd
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
• Gratis extra BOVAG voordelen, zoals extra fysiotherapie, gezondheidsprogramma’s en een gratis healthcheck
Ben je al verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars maar nog niet via het BOVAG collectief?
Sluit je dan aan en profiteer gelijk van de extra BOVAG korting en de gratis extra BOVAG voordelen. Je blijft dus gewoon bij je
huidige verzekeraar maar wel met de BOVAG voordelen. Kijk op de website, bel ons, of scan de QR-code hieronder, wij helpen je
graag.
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Ben je nog niet verzekerd via het BOVAG Zorgcollectief?
Op www.bovagzorgpolis.nl kun je eenvoudig je premie berekenen of vergelijken. Je vindt er alle informatie over vergoedingen en
dekkingen. Mocht je persoonlijke hulp nodig hebben dan staan onze zorgexperts klaar om jou te helpen. Wij zijn bereikbaar op
(088) 121 02 01.
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Al verzekerd bij Zilveren Kruis
en wil je gebruik maken van de
collectieve korting? Bel ons op
(088) 121 0201, ga naar
www.bovagzorgpolis.nl
of scan de QR-code hiernaast.
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www.bovagzorgpolis.nl
of scan de QR-code hiernaast.

Al verzekerd bij De Friesland
en wil je gebruik maken van de
collectieve korting? Bel ons op
(088) 121 0201, ga naar
www.bovagzorgpolis.nl
of scan de QR-code hiernaast.
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