De BOVAG Zorgpolis
De zorgpolis voor alle medewerkers
in de mobiliteitsbranche
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Meer informatie?
Ga dan naar www.bovagzorgpolis.nl of bel naar 088 121 02 01.

Een werkgever vertelt waarom hij de BOVAG
Zorgpolis belangrijk vindt voor zijn medewerkers
en hun gezinsleden:
“Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers
lekker in hun vel zitten. De BOVAG Zorgpolis biedt
naast de collectieve korting op de premies ook
extra dekkingen zoals fysiotherapie en een health
check en trainingen aan. Daarom bevelen wij de
BOVAG Zorgpolis van harte aan.”
Meer weten of direct een flinke korting op je
zorgverzekering? Neem dan contact op met
BOVAG Zorgpolis via telefoonnummer
088 121 02 01 of kijk op www.bovagzorgpolis.nl.

Ruim 40.000 collega’s en hun
gezinsleden doen al mee met de
grootste collectiviteit in de branche.

Overstappen is niet eng of moeilijk!
1. Word ik altijd bij de BOVAG Zorgpolis
toegelaten?
Ja, iedereen wordt geaccepteerd voor de BOVAG
Zorgpolis. Je bent dus van harte welkom. Ook als
je veel zorg gebruikt(e).

4. Moet ik mijn overstap zelf regelen?
Nee, als je je uiterlijk 31 december bij BOVAG
Zorgpolis aanmeldt, zeggen wij je oude
zorgverzekering voor je op. Weer een zorg minder
voor je.

2. BOVAG Zorgpolis neemt je machtigingen
over!
Heb je toestemming gekregen van je huidige
verzekeraar voor een hulpmiddel of behandeling
die in je basisverzekering zit? Dan neemt de
BOVAG Zorgpolis deze machtiging over van je
vorige verzekeraar. Gaat het om zorg die ook in je
nieuwe aanvullende verzekering zit? Dan neemt de
BOVAG Zorgpolis de machtiging ook over.

5. Betaal ik tijdens de overstap dubbel premie?
Nee. Als je huidige verzekeraar de premie voor
januari al heeft afgeschreven, dan stort de
verzekeraar dit automatisch aan je terug.

3. Moet ik mijn zorgverleners informeren dat ik
overstap?
Nee, dat hoeft niet. BOVAG Zorgpolis zorgt er
automatisch voor dat alle zorgverleners op de
hoogte worden gebracht van je overstap naar
BOVAG Zorgpolis.

6. Kan ik bij mijn huidige zorgverlener onder
behandeling blijven?
Ben je onder behandeling in een ziekenhuis en
gaat de behandeling volgend jaar verder? Als je
overstapt naar de BOVAG Zorgpolis heeft dat
geen enkele invloed op de behandeling.
Gaat het om zorg die niet in het ziekenhuis
plaatsvindt, of twijfel je, neem dan contact met de
BOVAG Zorgpolis op.

Bereken je premie en sluit je zorgverzekering af!
Ga naar www.bovagzorgpolis.nl of bel (088) 121 02 01

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
Zorgverzekeraar. Hiermee profiteer je van een uitstekende dekking en bespaar je fors op de premie
dankzij de hoge collectieve korting.
Heb je al een zorgverzekering bij één van onze zorgverzekeraars maar maak je nog geen gebruik
van de collectieve korting? Bel ons via (088) 121 02 01 of kijk op www.bovagzorgpolis.nl.
Wij regelen direct extra korting op je premie, terwijl er aan je polis niks verandert. De BOVAG Zorgpolis is
een collectieve zorgpolis die in samenwerking met een aantal zorgverzekeraars gemaakt is, de polis
biedt een collectieve korting speciaal voor iedereen die in de mobiliteitsbranche werkzaam is.

Enkele voordelen van de BOVAG Zorgpolis
•
•
•
•

Tot 10% korting op je basisverzekering
Scherpe premie op aanvullende verzekeringen
Regel je zorgverzekeringszaken makkelijk online
Gratis BOVAG Plus Dekking met extra vergoedingen

Gratis BOVAG Plus Dekking twv € 500,-

Kies je voor de Plus basisverzekering van Zilveren Kruis met een aanvullende verzekering? 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.

In 4 overzichtelijke stappen naar je ideale zorgverzekeringspakket
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Kies je
basisverzekering

Kies je aanvullende
verzekering

Kies je aanvullende
tandartsverzekering

Kies je vrijwillig
eigen risico

Bereken je premie en sluit je zorgverzekering af!
Ga naar www.bovagzorgpolis.nl of bel (088) 121 02 01

Jouw zorgpremie ook gestegen in 2019?
Jouw zorgverzekering ook gestegen? Dan is het nu tijd om bij ons te informeren. Een gezin met 2
volwassenen en 2 kinderen bespaart via het BOVAG collectief al snel honderden euro’s per jaar.
Hieronder vind je de premies zoals deze gelden voor 2019 voor de basisverzekering. Wil je een
vergelijking op maat maken en weten hoe onze premies zich verhouden, kijk dan op
www.bovagzorgpolis.nl of bel ons op (088) 121 02 01. Wij helpen je graag.
De genoemde premies zijn per persoon (vanaf 18 jaar) per maand.

BOVAG Zorgpolis
Zorg en Zekerheid
Menzis
CZ
VGZ
BOVAG Basis Budget
BOVAG Basis Zeker
BOVAG Basis Exclusief

€
!

Nieuwe premie

€ 95,36
€ 107,50

€ 103,46
€ 117,94
€ 122,00
€ 120,45
€ 120,95
€ 103,46
€ 114,26
€ 120,38

€ 112,15
€ 116,20
€ 95,36
€ 107,51
€ 111,38

Gratis Plus Dekking
BOVAG Basis Budget

Oude premie

Gratis Plus Dekking
BOVAG Basis Zeker

Gratis Plus Dekking
BOVAG Basis Exclusief

Laagste prijs
Let op, beperkt contract

Beperkte keuzevrijheid zorgverleners

Volledige keuzevrijheid zorgverleners

Geen wachttijd op voorwaarden

Geen wachttijd op voorwaarden

Geen wachttijd op voorwaarden

Geen gezondheidsverklaring nodig

Geen gezondheidsverklaring nodig

Geen gezondheidsverklaring nodig

Vanaf EUR 103,46 per maand

Vanaf EUR 114,26 per maand

Vanaf EUR 120,38 per maand

Vergelijken en aanvragen
Op www.bovagzorgpolis.nl kun je simpel vergelijken en direct de BOVAG Zorgpolis
aanvragen. Wil jij liever de BOVAG Zorgpolis telefonisch afsluiten of wil je dat wij je
helpen? Bel ons op (088) 121 02 01. Wij helpen je graag.
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