Extra goed
verzekerd via

KBO-Brabant
Dé collectieve zorgverzekering met extra voordeel!
U bent als lid van KBO-Brabant bij VGZ extra goed verzekerd met onze collectieve
zorgverzekering. U ontvangt collectiviteitskorting op uw premie (4% op de basisverzekering)
en wij bieden u extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie, mantelzorg en cursussen om
vitaal te blijven bij de aanvullende verzekering VGZ Zorgt.

Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.
Samen willen we voorop lopen om gezond leven makkelijker te maken. En de zorg te blijven vernieuwen.
Dat doen we met nieuwe ideeën en oplossingen waarmee we allemaal meer grip krijgen op onze gezondheid
en zorg. Want we geloven dat dat dé manier is om Nederland gezonder te maken. En de zorg ook in de
toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

Uw extra voordelen bij VGZ Zorgt
Meer zorg nodig? Met de aanvullende zorgverzekering VGZ Zorgt heeft u als lid van KBO-Brabant
extra voordeel:

 15% collectiviteitskorting op de premie van de aanvullende verzekering
 Tot 32 behandelingen fysiotherapie
 Tot € 700 voor preventieve cursussen (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie)
 Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar
 Tot € 25 vergoeding per verzekerde per jaar voor het lidmaatschap
van KBO-Brabant.

U bent altijd welkom
Chronisch ziek? U heeft bij VGZ geen medische keuring nodig.
We laten u altijd toe.

Ontdek meer.

Kijk op
vgz.nl/kbo-brabant
en meld u aan!

10 voordelen van een
zorgverzekering via KBO-Brabant
Goede zorg is belangrijk. Zeker als u iets ouder bent. VGZ werkt samen met KBO-Brabant om
u de best passende zorgverzekering te bieden.
Zo bent u extra goed verzekerd. Dit zijn de 10 grootste voordelen van een collectieve
zorgverzekering bij VGZ via KBO-Brabant.
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7. Altijd inzicht in uw zorgkosten
Met onze VGZ Zorg app regelt u
eenvoudig uw zorgzaken. Snel
een rekening declareren en
inzien hoeveel vergoeding u
nog heeft. Inloggen is veilig met uw
pincode of vingerafdruk.

8. U kunt overal terecht
VGZ heeft afspraken gemaakt met
alle ziekenhuizen in Nederland. Zo bent u
altijd en overal verzekerd van goede zorg.

Maak ook gebruik van de voordelen
Ook profiteren? Sluit nu de collectieve
zorgverzekering af op vgz.nl/kbobrabant

9. Hulp om gezonder te leven
U zit lekkerder in uw vel als u gezonder leeft. VGZ
biedt u als verzekerde goede tips, workshops, apps
en programma’s. Om beter te slapen of te bewegen,
en om goed te ontspannen.
U kunt overstappen tot 1 januari 2022. Wij
zeggen uw huidige zorgverzekering voor u op.

10. Uw persoonlijke zorgadviseur
De wereld van zorg kan ingewikkeld zijn. Dan is het
fijn dat een adviseur u verder helpt. Neem bij vragen
contact op via telefoonnummer 088 – 131 12 34.

