PRODUCTENOVERZICHT ZEKUR
Gewoon ZEKUR

Gewoon ZEKUR Vrij

“Ik ga voor goede zorg voor
een lage prijs”

“Ik betaal iets meer en kies zélf
mijn zorgaanbieder”

Gewoon ZEKUR is een Naturapolis.
Maak gebruik van een door ZEKUR
gecontracteerde zorgaanbieder.

Gewoon ZEKUR Vrij is een Restitutiepolis.
Kies uit alle zorgaanbieders in Nederland.

Losse aanvullende verzekeringen
“Ik stel zélf mijn aanvullende verzekering samen”
Je kunt de basisverzeking uitbreiden met 3 verzekeringen: Tand, Fysio, Buitenland en Reis.
- Tand € 250,-, maximaal 75% per behandeling
- Fysio 9 behandelingen
- Buitenland en Reis Wereldwijd verzekerd voor de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland
en met Doorlopende Reisverzekering

Extra ZEKUR
“Ik heb alles voordelig en compleet in één pakket verzekerd”
Complete aanvullende verzekering met o.a. Tand, Fysio, Buitenland, Reis- en Annulering, Brillen en
lenzen, Anticonceptie, Verloskunde en kraamzorg, Alternatieve geneeswijzen en nog veel meer...
- Tand
- Fysio
- Buitenland
- Reis

75% tot € 500,Tot € 500,Wereldwijd verzekerd voor de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland
180 dagen achter elkaar wereldwijd verzekerd voor hulp en vervoer en bagage.
De zorgkosten vallen onder de buitenlanddekking van de zorgverzekering

- Brillen en lenzen Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren
- Verloskunde en kraamzorg Vergoeding van de eigen bijdrage
- Alternatieve geneeswijzen Maximaal € 250,- per jaar, per consult maximaal € 25,Er geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Kies je voor een extra vrijwillig eigen risico, dan ontvang je een korting op de
premie. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 500,- Dit eigen risico komt bovenop je verplicht
eigen risico.
Op het moment waarop dit overzicht is gemaakt waren de premies, voorwaarden en vergoedingen voor 2016 nog niet
bekend. Kijk voor de exacte vergoedingen en de premies voor 2016 vanaf 19 november a.s. op ZEKUR.nl

Kijk op ZEKUR.nl voor
meer informatie

