Extra vergoedingen 2019
Aanvullend Royal

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
Hebben u en uw gezinsleden de Basis Plus Module of een Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren
afgesloten? Dan hebben u en uw gezinsleden recht op een extra vergoeding, zoals wij dat
hebben afgesproken met uw bedrijf. De voorwaarden en vergoedingen van de Basis Plus
Module en de Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren vormen samen met deze extra vergoedingen
het pakket Aanvullend Royal.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Aanvullend Royal
Voor verzekerden met:
· de Basis Plus Module of Aanvullend 1 ster: maximaal 3 behandelingen per persoon per kalenderjaar.
· Aanvullend 2, 3 of 4 sterren: maximaal 5 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Medicijnen (geneesmiddelen) en dieetpreparaten
13 Farmaceutische zorg
13.4 Wettelijke eigen bijdrage (bovenlimietprijs GVS)
Sommige medicijnen betaalt u deels zelf en vergoeden wij deels vanuit de basisverzekering. Het deel dat u zelf moet betalen, is de wettelijke eigen
bijdrage. Wij vergoeden deze wettelijke eigen bijdrage (de bovenlimietprijs GVS), als het gaat om farmaceutische zorg die vergoed wordt vanuit de
basisverzekering of de aanvullende verzekering. GVS staat voor geneesmiddelenvergoedingssysteem. In het GVS staat welke geneesmiddelen
vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden.
Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van de eigen bijdrage die u moet betalen, omdat u het maximum overschrijdt van de maximale vergoedingen voor de
(deel)prestaties farmacie, geneesmiddelen en dieetpreparaten.
Aanvullend Royal
100%

Ogen en oren
18 Brillen en contactlenzen
Aanvullend Royal
Voor verzekerden met:
· de Basis Plus Module of Aanvullend 1 of 2 sterren: maximaal € 30,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen.
· Aanvullend 3 of 4 sterren: maximaal € 50,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen.

90988-1901

Heeft u een Aanvullend 2, 3 of 4 sterren? Dan ontvangt u deze vergoeding pas als de maximale vergoeding uit Aanvullend 2, 3 of 4 sterren is bereikt.

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.

