
Ontvang 
korting 

via je werk

Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG 
Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert. 

Ga voor meer informatie naar bovagzorgpolis.nl



BOVAG Zorgpolis heeft afspraken met ons gemaakt zodat je van onze collectieve 
zorgverzekering en vele extra’s geniet. Natuurlijk krijg je – net als jouw gezin 
– een hoge korting op de basis- en  aanvullende verzekeringen. Maar BOVAG 
Zorgpolis en De Friesland gaan verder, omdat we geloven dat een gezonde leef-
stijl bijdraagt aan een fit en gelukkig leven. 

Ontvang via BOVAG Zorgpolis een 
programma om fit te blijven. 

Jouw voordelen 
via BOVAG 
Zorgpolis

   10% korting op jouw zorgpremie,  
ook voor jouw gezin

   Sparen voor veel extra’s in Fan van Fit

   Eigen risico gespreid betalen

   Een half jaar gratis aanvullende  
verzekering bij ontslag



In 5 overzichtelijke stappen naar 
uw ideale zorgverzekeringspakket

Stap 1 > 
Kies je
basisverzekering

De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen. Je bent verzekerd voor o.a. 
de huisarts, hulp- en geneesmiddelen, verblijf en behandeling in het ziekenhuis en 
kraamzorg. Alle vergoedingen vind je op bovagzorgpolis.nl.

of

of

Alles Verzorgd Polis
Kies je voor deze polis, dan heb je de keus uit veel zorgverleners waar 
De Friesland uitstekende afspraken mee heeft gemaakt. Je ontvangt deze 
zorg zonder dat je de rekening hiervan ziet. Alles wordt voor je geregeld.

Vrije Keus Polis
Vind je het prettig om zelf je zorgverlener te kiezen? Dan is de Vrije Keus Polis 
een goede keuze. Als wij geen afspraken hebben gemaakt met je 
zorgverlener, krijg je je kosten marktconform vergoed. De rekening die je
thuisgestuurd krijgt, kun je bij ons declareren.

Zelf Bewust Polis
Regel je je zorgzaken liever online? Dat kan met de Zelf Bewust Polis. Je kiest 
dan bewust voor: het online regelen van je zorgverzekering, het automatisch 
betalen van je premie, het online bestellen van bepaalde hulpmiddelen. 
Je betaalt hierdoor uiteindelijk een lagere premie. Op deze online polis 
ontvang je geen collectiviteitskorting.



In 5 overzichtelijke stappen naar 
uw ideale zorgverzekeringspakket

Stap 2 >
Kies je aanvullende 
verzekering

Verwacht je meer zorg nodig te hebben dan door de basisverzekering wordt 
vergoed? Dan is het verstandig een aanvullende verzekering te kiezen. 
Kies uit vier aanvullende pakketten met de volgende vergoedingen:

Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Het overzicht 
is niet compleet en geeft een globale omschrijving van de zorg waarop je aanspraak kunt maken. Je kunt hieraan geen 
rechten ontlenen. Voor het totale overzicht van vergoedingen en de regels die hierbij gelden, verwijzen wij je graag naar 
onze verzekeringsvoorwaarden via: bovagzorgpolis.nl. Je kunt deze ook opvragen bij onze afdeling Klantcontacten.

MEEST GEKOZEN

AV BOVAG BUDGET AV BOVAG STANDAARD AV BOVAG EXTRA AV BOVAG OPTIMAAL

Bevalling & kraamzorg Eigen bijdrage basis-
verzekering

Sterilisatie Volledig

Othodontie tot 18 jaar Max. € 1750,-

Diëtetiek Max. € 120,-

Psychologische zorg (1e lijn) 
vanaf 18 jaar Max. € 375,- Max. € 375,-

Kroon- en brugwerk tot 18 jaar Volledig Volledig

Brillen en contactlenzen Max. € 60,- per 3 jaar Max. € 75,- per 3 jaar Max. € 150,- per 3 jaar

Reizigersvaccinatie Volledig Volledig Volledig

Alternatieve geneeswijzen Max. € 250,-
max. € 40,- per dag

Max. € 500,-
max. € 40,- per dag

Max. € 750,-
max. € 40,- per dag

Fysiotherapie Max. 9 behandelingen Max. 12 behandelingen Max. 20 behandelingen Max. 36 behandelingen
Op aanvraag extra beh.

Aanvullende buitenlanddekking Volledig (Europadekking) Volledig (werelddekking) Volledig (werelddekking) Volledig (werelddekking)

Anticonceptiva vanaf 21 jaar Volledig Volledig Volledig Volledig



In 5 overzichtelijke stappen naar 
uw ideale zorgverzekeringspakket

Stap 3 > 
Kies je aanvullende tandartsverzekering

Stap 4 > 
Kies je vrijwillig eigen risico

Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed uit de basisverzeke-
ring met uitzondering van orthodontie, kronen en bruggen. Tandartsbehande-
lingen voor volwassenen zoals controles, vullingen, kronen en bruggen worden 
niet vergoed, behalve in uitzonderlijke gevallen. Het kan dus verstandig zijn een 
aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

De overheid heeft voor 2017 het verplicht eigen risico vastge-
steld op € 385,- Als je kiest voor een hoger eigen risico, betaal
je minder premie. Je ontdekt met onderstaande beslisboom of 
een extra vrijwillig eigen risico iets voor je is.

* In dit voorbeeld opgebouwd uit € 385,- (verplicht eigen risico) + 
 € 500,- (max. vrijwillig eigen risico).

AV Tand Standaard

Tandartskosten 
maximaal 

€ 250,-

Tandartskosten 
maximaal 

€ 500,-

Tandartskosten 
maximaal 

€ 1.000,-
*selectieprocedure van 

toepassing

AV Tand Extra
AV Tand Optimaal

Hoe hoger je eigen 
risico, des te lager je 

premie.

Moet je wel eens voor behandeling 
naar het ziekenhuis en/of 

gebruik je medicijnen?

Verwacht je komend jaar het
totale verplichte ER (€ 385,-)

op te maken?

Dan is het vrijwillig eigen risico 
waarschijnlijk  

geen goede keuze

Heb je op een willekeurig
moment in 2017 

€ 885,-* beschikbaar?

Het kan voor je aantrekkelijk
zijn om wel te kiezen voor het 

vrijwillig eigen risico

JA JA

NEE

NEE

JA, dan is een vrijwillig eigen 
risico een goede optie

NEE, het is geen 
goede optie.



In 5 overzichtelijke stappen naar 
uw ideale zorgverzekeringspakket

Stap 5 > 
Kies je vitale service

Om een goede balans te vinden tussen je werk en je privéleven is een gezonde 
leefstijl belangrijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om je hierbij te 
helpen kun je gratis gebruikmaken van services die bijdragen aan je vitaliteit. 
Kies je bijvoorbeeld voor ‘Vitaal Werken’, dan kun je gratis gebruikmaken van 
deze services. 

Korting op producten voor het werk 
Je ontvangt in februari 100 Fan van Fit punten. Deze kun je gebruiken in onze 
eigen Fan van Fit webwinkel. Je kunt kiezen uit producten, diensten, workshops 
en cursussen die bijdragen aan je gezondheid. 

Gezondheidsadvies buiten werktijd
Heb je vragen over je gezondheid, maar heb je geen tijd voor een artsbezoek? 
Bel gratis onze 24/7 Zorghulplijn via 088 291 31 33. Ook buiten werktijd word je 
hier direct geadviseerd door gespecialiseerde HBO-verpleegkundigen.

Cursussen tegen stress
Heb je een stressvolle baan? Dan biedt de AV Bovag Standaard, Bovag Extra of 
Bovag Optimaal uitkomst. We vergoeden tot een maximumbedrag cursussen 
gericht op het omgaan met stress van de GGD of thuiszorgorganisaties.

Gratis Wachtlijstbemiddeling
Sta je op de wachtlijst voor een behandeling en kun je daardoor langere tijd niet 
werken? Wij bieden gratis Wachtlijstbemiddeling aan zodat je zo snel mogelijk 
weer aan de slag kunt. Je kunt deze aanvragen via (058) 291 33 00.

Wil je alle vitale services bekijken? Ga naar defriesland.nl/vitaleservices



Kies voor een zorgverzekering 
die je helpt fit te blijven

Ontdek de Fan van Fit voordelen op 
defriesland.nl/fanvanfit

Fan van Fit is de gezonde webwinkel waar je als verzekerde van De Friesland 
kunt sparen. Elk jaar krijg je 100 fitpunten van De Friesland, omdat wij bewust 
gezond leven graag belonen. Met deze fitpunten kun je gratis producten, work-
shops, e-healthprogramma’s en activiteiten uitkiezen in de webwinkel.



Direct je premie berekenen en aanmelden
> Ga naar bovagzorgpolis.nl
> Vul je gegevens in
> Kies de zorgverzekering die bij je past

Vragen? We helpen je graag verder

Bel ons via (088) 121 0201 of mail ons via bovagzorgpolis.nl/contact.

Overstappen 
is simpel
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Logisch dat ik voor 
De Friesland kies

   Je zorg makkelijk geregeld

   Direct antwoord

   Je eigen huisarts kiezen


