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De scherpste premie in de mobiliteitsbranche voor je Zorgverzekering in 2019!

Ben je 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. 
Met de BOVAG Zorgpolis profiteer je van een uitstekende dekking en bespaar je fors op de premie dankzij de 
collectieve korting!

Ruim 40.000 medewerkers en hun gezinsleden doen al mee met de grootste collectiviteit in de branche. Doe je 
ook mee?

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

Gratis BOVAG Plus Dekking
Kies je voor Zilveren Kruis? Dan krijg je 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.

Al verzekerd bij Zilveren Kruis, OHRA of De Friesland Zorgverzekeraar?
Heb je al een zorgverzekering bij één van onze zorgverzekeraars, maar maak je nog geen gebruik van de 
collectieve korting? Kijk op www.bovagzorgpolis.nl of bel (088) 121 02 01.

Vergelijken en aanvragen
Op www.bovagzorgpolis.nl kun je simpel vergelijken en direct de BOVAG Zorgpolis aanvragen. Wil je de 
BOVAG Zorgpolis telefonisch afsluiten of wil je dat wij je helpen? Neem dan gerust even contact met op ons via 
telefoonnummer 088 121 02 01. Wij zijn op maandag tot en vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 18.00 uur. 

Ook kun je een informatie film bekijken door de bijgevoegde QR code te scannen.
Binnen een minuut ben je dan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur 
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