De flexibele

ring
OHRA Zorgverzeke
OHRA en Bovag

OHRA denkt met je mee. Óók wanneer er iets onverwachts gebeurt. Waarbij we altijd een stap verder
gaan. Met persoonlijke dienstverlening. Die aansluit bij jouw behoeften. Ook als er iets verandert.

Onze flexibele Top 10
1. Kies zelf je zorgverlener

7. Mantelzorgondersteuning

Zoals je arts, fysio of ziekenhuis. Wij betalen de
rekening in de meeste gevallen volledig.

•

2. Maak direct gebruik van je verzekering

OHRA Zorg Assistent.
Wijst de weg in wetten en instanties.

•

Mantelzorgmakelaar.
Neemt regeltaken uit handen.

•

Mantelzorgcursus.

•

14 dagen vervangende mantelzorg.

Begin direct met die beugel met een van onze
aanvullende verzekeringen.
3. Iedereen is welkom
•
•

Wij stellen géén gezondheidsvragen.
Dezelfde premie voor elke leeftijd.

4. Voor het hele gezin
Je partner kiest een eigen zorgpakket.
Mét collectieve voordelen. En: kinderen tot 18 zijn
gratis meeverzekerd!
5. Unieke Fysio Meeneemservice
Fysio op je aanvullende verzekering over in 2022?
Neem tot 9 behandelingen mee naar 2023. Voor
max. € 1,50 per maand.
6. Tandongevallendekking
Tot € 20.000,- per ongeval. Standaard bij je
aanvullende (tandarts)verzekering.

Bij verschillende aanvullende verzekeringen

8. Kosten spreiden en besparen
•
•
•
•
•

Bepaal wanneer wij de premie afschrijven.
Korting op termijnbetaling 0,5% per kwartaal
en 2% per jaar.
Korting bij een vrijwillig eigen risico.
Eigen risico in termijnen betalen.
Voorkeursmedicijn? Géén eigen risico!

9. Meegroeiservice
Verandert er iets in je leven? Pas je aanvullende
verzekering aan (niet in combinatie met de Fysio
Meeneemservice).
10. Extra’s
•
•
•
•
•

Wachtlijstbemiddeling.
Online fysio met PhysiApp.
SkinVision App.
App Vraag de dokter.
Klantvoordelen.

Bovag: jouw collectieve meerwaarde

Als lid van Bovag biedt OHRA jou net dat beetje extra. Omdat collectief verzekeren méér is dan alleen maar
korting op je premie. Je profiteert van:

OHRA Gezond

Welly App

Werk makkelijk aan je vitaliteit met:
•
Gezondheidscheck t.w.v. € 42,50.
•
Preventief onderzoek.
•
Gezondheidscursussen (EHBO).
•
Sportmedisch onderzoek/keuring.

Fit
•
•
•

Premiekorting

in slechts 14 minuten per dag met:
een persoonlijk vitaliteitsprogramma.
met een coach.
en aandacht voor ‘Body, Mind & Food’.

Lees verder

•
•
•

Basisverzekering		5%
Aanvullende verzekering tot
20%
Tandartsverzekering tot
10%

Lees verder

Lees verder

En: een uitbreiding van je dekking!
Als lid van Bovag profiteer je van extra collectief voordeel bij de collectieve OHRA Zorgverzekering op:
Brillen, lenzen en ooglaseren				

OHRA Uitgebreid

Totaal voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren samen
				

€ 160,- per 2 jaar.

De normale vergoeding is € 75,- per 2 jaar

Fysiotherapie				OHRA Uitgebreid
				
Maximaal 27 behandelingen per jaar.
				 Normaal geldt een vergoeding van maximaal

				

18 behandelingen per jaar.

Altijd een passend zorgpakket

Bij OHRA kies je altijd een zorgpakket dat bij jouw persoonlijke situatie past.

6 Aanvullende verzekeringen

3 Tandartsverzekeringen

Van klein naar fijn tot uitgebreid

Van minimale tot maximale dekking

Uitgebreid
Aanvullend

TandenGaaf 500

Extra
Aanvullend

TandenGaaf 250

Sterk
Zorg
verzekerd
op reis

Tand Sterk

Compact

Fysio Meeneemservice

Aanvullend verzekeren… Wanneer is het handig?

Je kiest zelf waarvoor jij je verzekert. Alleen een basisverzekering. Of misschien tóch een aanvullende (tandarts)
verzekering? We helpen je graag een handje bij jouw keuze.

Een aanvullende verzekering als…

Een tandartsverzekering als…

je nu al weet dat je in 2022 zorg nodig hebt
en de basisverzekering niet alles vergoedt.
Bijvoorbeeld bij een uitgestelde behandeling, of
chronische aandoening.

je nog (deels) je eigen tanden hebt
De basisverzekering vergoedt de kosten heel
beperkt.
je het liever niet zelf betaalt
Simpele tandartscontrole

€ 23,12

Eenvoudige vulling amalgaan

€ 25,55

Eénvlaksvulling
• Glasionomeer
• Glascarbomeer
• Compomeer

€ 37,72

Kleine röntgenfoto

€ 17,03

je mantelzorger bent
En een vergoeding wilt voor een mantelzorgcursus,
mantelzorgmakelaar, vervangende mantelzorg.

Verdoving

€ 15,21

Gebitsreiniging mondhygiënist
• Per 5 minuten

€ 13,64

je veel reist
En spoedzorg 100% vergoed wilt krijgen, wereldwijd.

je een beugel nodig hebt
Dán is een tandartsverzekering niet nodig! Een
aantal aanvullende verzekeringen biedt hiervoor
een vergoeding.

je alternatieve geneeswijzen gebruikt
En je wilt een vergoeding voor je behandelingen
en geneesmiddelen.
je geen eigen bijdrage wilt betalen
En een vergoeding hiervoor wilt.
je je kinderen goed wilt verzekeren
Beugel, acné-behandeling, gezinsuitbreiding…

je blessures hebt door werk, sport
En je wilt je fysiotherapie niet zelf betalen. Omdat
een gemiddeld behandeltraject zo’n € 200,- kost.

Overstappen naar OHRA?
• Doe dit vóór 1 januari 2022.
• Wij zeggen je huidige verzekering op.
• Je bent verzekerd vanaf 1 januari 2022.

Overstappen

Meer weten?

Check de speciale bedrijfspagina bij OHRA!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op
www.ohracollectief.nl
ZRG2226_1221

Al verzekerd bij OHRA?
• Tevreden? Dan hoef je niks te doen!
• Polis wijzigen?
• Doe dit vóór 1 januari.
• Via Mijn OHRA Zorgverzekering.

Direct wijzigen

