Extra vergoedingen 2018
MBO Raad

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
U bent collectief verzekerd en u heeft de Basis Plus Module of Aanvullend
1, 2, 3 of 4 sterren. Daarom krijgt u automatisch het pakket Aanvullend MBO Raad.
Dit aanvullend pakket staat - wanneer van toepassing - vermeld op het polisblad en
de extra vergoedingen staan beschreven in dit overzicht.

Fysiotherapie en oefentherapie
Cesar/Mensendieck
10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Aanvullend MBO Raad
Maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Overig
48 Thuishulp in acute fase

Wij vergoeden de kosten van thuishulp wanneer een gezinslid ziek is en
daardoor de thuissituatie tijdelijk ontwricht is.
Voorwaarden voor vergoeding
1 Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven.
2	De thuishulp moet worden geregeld en geleverd door een hiervoor
door ons gecontracteerde instelling. Als u gebruik wilt maken van
thuishulp, neemt u dan contact op met onze klantenservice.
Aanvullend MBO Raad
50% voor maximaal 20 uur thuishulp per gebeurtenis, welke verspreid kan
worden over verschillende dagen/weken.

Vervoer
49 Vervoerskosten zowel van als naar werk

Wij vergoeden de kosten van:
a vervoer per taxi € 0,30 per kilometer of
b een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers.
Als het voor u, als gevolg van een operatie of een behandeling, tijdelijk niet
mogelijk is per eigen auto of met het openbaar vervoer naar en van het
werk te reizen.
Voorwaarden voor vergoeding
1	Het gebruik van taxivervoer of een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers
moet medisch noodzakelijk zijn.
2 U moet een specificatie van de gemaakte kosten aan ons geven.

90472-1801

Aanvullend MBO Raad
Maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar.

Aan dit overzicht met extra vergoedingen kunt u geen zelfstandige rechten ontlenen. De extra vergoedingen uit dit overzicht zijn een
aanvulling op de vergoedingen uit de door u afgesloten Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren. De voorwaarden en
uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de Basis Plus Module en Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren zijn onverkort van toepassing
op de extra vergoedingen.

