Collectief voordeel voor jou

Je profiteert van speciaal collectief voordeel bij de collectieve zorgverzekering van OHRA:
Korting
Je krijgt collectieve korting op je premie. En je gezin profiteert mee:
•
4% op de basisverzekering
•
10% op de aanvullende verzekeringen
•
10% op de tandartsverzekering
Gratis Module OHRA Gezond
OHRA weet als geen ander dat een gezonde levensstijl soms lastiger is dan je denkt. Daarom helpt
OHRA je hierbij. Helemaal gratis! Zo krijg je:
•
Een vergoeding voor gezondheidscursussen en sportmedisch advies
•
Een gratis Persoonlijke gezondheidscheck
•
Een persoonlijk coaching programma via Welly app
Je kunt rekenen op uitstekende voorwaarden
Bij OHRA ben je verzekerd van uitstekende voorwaarden. We zetten ze voor je op een rij:
Vrije zorgkeuze

Jij kiest zelf je zorgverlener

Fysio Meeneemservice
Af te sluiten per 1 januari van
het komende jaar

Houd je aan het eind van het jaar fysiobehandelingen over? Met
een aanvullende verzekering en onze Fysio Meeneemservice kun
je tot 9 behandelingen meenemen naar het volgende jaar.

Géén medische selectie

Iedereen is welkom. OHRA stelt je nooit medische vragen. Niet
voor de basisverzekering en niet voor de
aanvullende (tandarts)verzekeringen.

Géén wachttijden

Je kunt direct gebruik maken van je vergoedingen. Zo hoef je niet
eerst een half jaar te wachten, voor
je bijvoorbeeld kunt starten met orthodontie.

Orthodontie

OHRA vergoedt orthodontie voor kinderen tot 18 jaar vanuit
verschillende aanvullende verzekeringen. Je hoeft hiervoor dus
geen aparte tandartsverzekering af te sluiten.

Volledige vergoeding
spoedzorg buitenland

Ga met een gerust hart op reis. Heb je onverhoopt zorg
nodig? De aanvullende verzekeringen
vergoeden wereldwijd spoedzorg volledig.

OHRA Meegroeiservice

Als je leven verandert, wil je dat je zorgverzekering met je
meegroeit. Met onze Meegroeiservice kun je dan ook
je aanvullende verzekering 1 keer per jaar tussentijds wijzigen. Je
kunt deze uitbreiden of juist beperken.

Wachtlijstbemiddeling

Samen met jou kijkt OHRA of je elders sneller geholpen kunt
worden.

Gratis extra’s

Naast collectief voordeel en uitstekende voorwaarden, biedt OHRA ook nog veel gratis extra’s:
OHRA Zorg Assistent

Vind als mantelzorger je weg in het doolhof van wetten en
instanties.

OHRA Mantelzorgmakelaar De Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken rondom mantelzorg van
je over.
OHRA PhysiApp

Online fysiotherapie. Met persoonlijk contact met je
fysiotherapeut.

SkinVision

Vlekje op je huid? Binnen 30 seconden weet je of een vlekje
verdacht is. Met aanvullend advies door een
dermatoloog wanneer dit nodig is.

OHRA Klantvoordelen

Korting op producten en diensten. Zoals sportkleding en fitness.

Tip! Ook voordeel op de OHRA Schadeverzekeringen
Je krijgt niet alleen korting op de OHRA Zorgverzekering, maar ook op de schadeverzekeringen van
OHRA.
De details weten?
Op onze speciale pagina bij OHRA NVTL Amsterdam | OHRA Collectief vind je alle details over dit
aanbod. Bekijk je voordelen, bereken je premie en sluit je zorgverzekering direct af. Je vindt hier
ook alle informatie over de OHRA schadeverzekeringen die je met collectief voordeel kunt sluiten.

Overstappen naar OHRA?
Dat vinden we natuurlijk fijn om te horen. Het is goed om te weten dat een zorgverzekering loopt
van 1 januari tot en met 31 december. In sommige gevallen kun je ook gedurende het jaar
overstappen. Kijk op www.ohra.nl/zorgverzekering/overstappen of dit ook voor jou mogelijk is.

Direct overstappen naar OHRA?
Bereken dan je premie en sluit je zorgverzekering direct af op onze speciale pagina bij
OHRA: Zorgverzekering berekenen & afsluiten | OHRA

Vragen?
Wil je meer weten over de dekking en je collectieve voordelen bij OHRA?
Neem contact met ons op via de

