OHRA Zorgverzekering

De flexibele Zorgverzekering
OHRA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

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.

•

Begin direct met die beugel met een van onze
aanvullende verzekeringen.

Mantelzorgmakelaar.
Neemt regeltaken uit handen.

•

Mantelzorgcursus.

3. Iedereen is welkom

•

14 dagen vervangende mantelzorg.

•
•

8. Kosten spreiden en besparen

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
Neem tot 9 ongebruikte fysiobehandelingen mee naar het
nieuwe jaar. Dit kost je maximaal € 1,50 per maand extra. je
kunt deze service afsluiten per 1 januari van het volgende jaar.

6. Tandongevallendekking
Tot € 20.000,- per ongeval. Standaard bij je
aanvullende (tandarts)verzekering.

Wil je meer weten scan de QR-code of kijk op
www.ohra.nl/collectief/mviw

Bij verschillende aanvullende verzekeringen

•
•
•
•
•

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.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: jouw collectieve meerwaarde
Als medewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt OHRA jou net dat beetje extra. Omdat
collectief verzekeren méér is dan alleen maar korting op je premie. Je profiteert van:

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

Lees verder

Welly App
Fit
•
•
•

Premiekorting

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

•
•
•

Basisverzekering		5%
Aanvullende verzekering tot
17,5%
Tandartsverzekering tot
13,5%

Lees verder

Lees verder

En: een uitbreiding van je dekking!
Als medewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat profiteer je van extra collectief voordeel bij de
collectieve OHRA Zorgverzekering op:
Brillen, lenzen en ooglaseren					
OHRA Uitgebreid en Uitgebreid Vitaal
Totaal voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren samen		
€ 160,- per 2 jaar.
					Normaal geldt een vergoeding van € 75,- per 2 jaar.
Fysiotherapie					OHRA Uitgebreid
					27 behandelingen totaal.
					Normaal geldt een vergoeding van maximaal
					

18 behandelingen per jaar.

Ongevallendekking OHRA Mondzorg 					
OHRA Basisverzekering
					
Tot 10.000,- per ongeval
					Normaal geldt geen vergoeding.

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

Overstappen naar OHRA?
Dat vinden we natuurlijk fijn om te horen. Het hangt van je persoonlijke situatie af wanneer je kunt overstappen.

1

2

3

Je bent nu via je vorige
werkgever collectief verzekerd.
Bij een andere verzekeraar
dan OHRA.

Je bent nu al via je vorige
werkgever collectief verzekerd
bij OHRA.

Je bent nu niet collectief
verzekerd via je vorige
werkgever.

Je kunt direct overstappen naar
de collectieve zorgverzekering
van OHRA.

Je regelt het eenvoudig en
direct bij OHRA.

Je kunt niet direct overstappen
naar OHRA.

Bereken je premie en sluit
direct af

Ga naar mijn OHRA
Zorgverzekering

Half november maakt OHRA
de nieuwe premie bekend

OHRA zegt je huidige
zorgverzekering op

Kies voor ‘Bekijk volledige
polis’ en ‘Collectiviteit
wijzigen’

Vraag je OHRA
Zorgverzekering aan

Doe dit binnen 1 maand na
je indiensttreding

Direct regelen

Doe dit binnen 1 maand na
je indiensttreding

Direct regelen

Wil je meer weten scan de QR-code of kijk op
www.ohra.nl/collectief/mviw
ZRG2228_0422

