Collectieve Zorgverzekering
Zorgverzekering "Zilveren Kruis Achmea "
De KBO heeft een nieuw en exclusief contract met Zilveren Kruis Achmea, de grootste
zorgverzekeraar van Nederland.
• Korting op de basisverzekering van 8%. Deze korting is hoger dan vorig jaar (7,5%).
• Kortingen op de aanvullende pakketten. Deze lopen in 2017 op van minimaal 10% tot
maximaal 25%.
• Een besparing op jaarbasis van ruim €150,- bij een gemiddeld verzekeringspakket.
Een aanvullend pakket helemaal gratis
KBO-leden die naast de basisverzekering één van de vier aanvullende verzekeringen
afsluiten, hebben recht op een speciaal voor ons samengesteld aanvullend
verzekeringspakket. Geheel gratis! Met onder meer:
• 6 Extra behandelingen fysiotherapie.
• Praktische hulp aan huis na een opname in het ziekenhuis.
• Diensten van een mantelzorgmakelaar.
• Een tegemoetkoming van € 20,- in de KBO-contributie tijdens het eerste
verzekeringsjaar.
• Vergoeding voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers,
tot een maximum van € 35,-.
Hoe werkt het?
U wordt altijd toegelaten tot de collectieve zorgverzekering van de KBO, ongeacht uw
leeftijd of ziektegeschiedenis.
Dit geldt ook voor alle tandartsverzekeringen, met uitzondering van de twee meest luxe
varianten.
Overstappen kan probleemloos. Als eind november de nieuwe premies van de
zorgverzekeraars bekend zijn kunt u overstappen naar ons collectief. Dat kan heel eenvoudig
en gemakkelijk: via de telefoon, via internet of via een papieren formulier.
Bel met de Unie KBO, telefoon 073 6123475 of stuur een e-mail naar uniekbo@uniekbo.nl
of bel met Zilveren Kruis Achmea voor alle mogelijkheden en premies:
Tel. 071 7510056 (€ 0,05 p/m + ) ( ma-vrij van 8:00 tot 18.00 uur)
Houd het collectiviteitnummer bij de hand: 207000837
Wilt u eerst via de Unie KBO meer informatie?
Bel dan: 073 612 34 75 (ma-vrij van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:30 uur)
of stuur een e-mail naar: uniekbo@uniekbo.nl
Wilt u als KBO-lid Zeeland uw partner die geen lid is ook meeverzekeren dan dient uw
partner óók KBO-lid te worden.
Wilt u eerst meer informatie over het lidmaatschap?
E-mail dan uw vragen naar info@kbozeeland.nl

Zorgverzekering "CZ-verzekeringen"
KBO Zeeland heeft voor haar leden gekozen voor een collectieve zorgverzekering van CZ.
De leden profiteren daardoor van een gunstige premie en vele extra's.
Door de goede afspraken die KBO Zeeland gemaakt heeft, biedt CZ u:
• 5% korting op de hoofdverzekering.
• Speciale verzekering 50+-ers.
• Second opinion van een internationale topspecialist.
• CZ zoekt waar u het snelst geholpen kunt worden.

Offerte aanvragen:
Via www.CZ.nl/offerteledencollectief kunt u een offerte aanvragen.
U hebt daarvoor dit collectiviteitsnummer nodig: 3337669
U vindt hierbij uitgebreide informatieover de vergoedingen en premie.
U kunt zich online aanmelden.
Voor verdere vragen en adviezen kunt u bellen met:
CZ telefoonnummer 0900 0949 ( 7,5 cent per gesprek + uw beltarief )
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

