WIJZIGINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2018
Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar de
polisvoorwaarden. Deze kunt u terugvinden op www.amersfoortse.nl/zorg2018. U kunt ze ook bij ons opvragen via
(033) 464 20 61.
Wijzigingen in de aanvullende verzekering Compact/Budget (nu Start), Basis (nu Extra), Uitgebreid en Optimaal
Aanvulling Start

Aanvulling Extra

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Optimaal

Algemeen
Naamswijziging

Premie

De ‘Aanvulling Basis’ is
van naam gewijzigd en
heet voortaan
‘Aanvulling Extra’.
Een eventuele wijziging van uw premie gaat niet eerder in dan 7 weken (was 6 weken) nadat wij u de nieuwe
premie hebben doorgegeven.
De korting op uw premie bij betaling per jaar wordt verlaagd naar 1% (was 2%).

Samenvoeging

De ‘Aanvulling Compact’
en de ‘Aanvulling
Budget’ zijn
samengevoegd tot de
‘Aanvulling Start’.

Dekking
Alternatieve
geneeswijzen

De Federatie voor Additieve Geneeskundige Therapeuten is toegevoegd als beroepsvereniging voor
natuurgeneeskunde.

Buitenland

U dient een declaratie aan te leveren in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Als de nota niet in
een van deze talen wordt aangeleverd bent u zelf verantwoordelijk voor een vertaling door een beëdigd
vertaalbureau.
Wij vergoeden zorg bij een zorgverlener in België of Duitsland als u minder dan 50 kilometer bij de praktijk
vandaan woont (was als u minder dan 40 kilometer van de Belgische of Duitse grens woont). De afstand
berekenen wij volgens de routeplanner van de ANWB door middel van de snelst gebruikelijke route.

Camouflage

Een bedrijfsarts mag u niet meer doorverwijzen voor camouflagelessen. Er is een verwijzing van uw huisarts
of medisch specialist nodig.

Eczeembehandeling

Een huisarts mag u niet meer doorverwijzen voor
een lichtcabine thuis. Er is een verwijzing van uw
medisch specialist nodig.

Fysiotherapie

Het maximum aantal
behandelingen per jaar
wordt verlaagd naar 15
(was 18).

Mantelzorg
(vervangend)

We vergoeden
maximaal € 900 (was
maximaal 7 dagen) per
kalenderjaar. De zorg
mag ook geleverd
worden door ‘Saar aan
Huis’.

We vergoeden
maximaal € 1.800 (was
maximaal 14 dagen) per
kalenderjaar. De zorg
mag ook geleverd
worden door ‘Saar aan
Huis’.

We vergoeden maximaal
€ 2.700 (was maximaal 21
dagen) per kalenderjaar.
De zorg mag ook
geleverd worden door
‘Saar aan Huis’.

Aanvulling Start

Aanvulling Extra

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Optimaal

Orthodontie

De wachttijd van 12 maanden vervalt. In het eerste jaar vergoeden wij tot
maximaal € 500. Vanaf het tweede jaar kunt u de rest van het verzekerde bedrag
aanspreken.

Plaswekker

Wij vergoeden ook het trilhorloge.

Preventieve
cursussen

De aanbieder van een zwangerschapscursus (w.o. zwangerschapsgym of
zwangerschapsyoga) moet bekend zijn bij de Kamer van Koophandel voor het
beroeps-/bedrijfsmatig aanbieden en geven van deze cursussen. Ze kunnen ook
gegeven worden door een zorgverlener die statuten heeft en gebruik maakt van
een internetsite waaruit blijkt dat de cursussen zich richten op aanstaande
ouders als voorbereiding op de bevalling.

Reiskosten
ziekenbezoek aan
meeverzekerden

De vergoeding wordt verhoogd naar € 0,30 (was € 0,28) per kilometer. Wij
berekenen het aantal kilometers aan hand van de snelst gebruikelijke
route (was de kortst mogelijke route).

Sportmedisch
onderzoek en
blessureconsulten
Steunzolen of
therapeutische
zolen

Wij vergoeden geen (beroeps)keuring voor een
duiker, piloot, zweefvlieger of ballonvaarder.
Steunzolen of therapeutische zolen worden geleverd door een orthopedisch schoenmaker, podotherapeut,
registerpodoloog of podoposturaal therapeut die is ingeschreven bij Stichting LOOP en
kwaliteitsgeregistreerd bij KABIZ.
We vergoeden geen levering via internet.

Ziekenvervoer
binnen Nederland

De vergoeding voor eigen vervoer wordt verhoogd
naar € 0,30 (was € 0,28) per kilometer.
Wij berekenen het aantal kilometers aan hand
van de snelst gebruikelijke route (was de kortst
mogelijke route).

Wijzigingen in de tandartsverzekering Basis (nu Start), Extra, Uitgebreid en Optimaal
Tandarts Start

Tandarts Extra

Tandarts Uitgebreid

Tandarts Optimaal

Algemeen
Naamswijziging

De ‘Tandarts Basis’ is van
naam gewijzigd en heet
voortaan ‘Tandarts Start’.

Premie

Een eventuele wijziging van uw premie gaat niet eerder in dan 7 weken (was 6 weken) nadat wij u de nieuwe premie
hebben doorgegeven.
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De korting op uw premie bij betaling per jaar wordt verlaagd naar 1% (was 2%).

