Extra vergoedingen 2019
UWV

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

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Aanvullend UWV
Maximaal 5 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Mond en tanden (mondzorg)
14 Orthodontie
14.2 Orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Wij vergoeden aan verzekerden van 18 jaar en ouder de kosten van orthodontie (gebitsregulatie) en een second opinion. De zorg wordt gedeclareerd met
de door de Nederlandse Zorgautoriteit beschreven prestatiecodes voor orthodontie eindigend op de letter ‘A’.
Voorwaarde voor vergoeding
Een orthodontist of tandarts moet de behandeling uitvoeren of second opinion geven.
Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Verliest of beschadigt u bestaande orthodontische voorzieningen door uw eigen schuld of nalatigheid? Dan vergoeden wij niet de kosten van
reparatie of vervanging hiervan.
Aanvullend UWV
90% tot maximaal € 1.650,- per persoon per kalenderjaar.

Overig
47 Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

90474-1901

Heeft u de Basis Zeker of Basis Exclusief en wilt u zorg van een zorgverlener of zorginstelling met wie of waarmee wij geen contract hebben afgesloten?
Dat kan. In afwijking van wat in artikel 4.3.1 van de ‘algemene voorwaarden basisverzekeringen’ staat vergoeden wij de nota voor 100% tot maximaal het
(maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis
van de Wmg vastgesteld? Dan vergoeden wij 100% van de kosten tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Dit geldt ook
voor de hierbij behorende aanvullende verzekeringen. Bovenstaand geldt niet als u Basis Budget heeft.

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.

