Vitaal Apeldoorn
Veranderingen extra vergoedingen
U bent collectief verzekerd. Daarom profiteert u van extra vergoedingen als u en
uw gezinsleden Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren of de Basis Plus Module hebben.
We hebben de veranderingen in deze vergoedingen voor u op een rij gezet.

Aanvullend Vitaal Apeldoorn

• 	 Nieuw: voor verzekerden met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren vergoeden wij maximaal € 50,- per persoon per kalenderjaar
voor het voedings- en beweegprogramma ‘Afvallen en Afblijven’.
• 	 Vervalt: voor verzekerden met de Basis Plus Module vervallen de 2 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie
Cesar/Mensendieck.
• 	 Nieuw: voor verzekerden met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren vergoeden wij maximaal € 100,- extra per kalenderjaar
voor Mindfulness.
• 	 Nieuw: voor verzekerden met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren vergoeden wij maximaal € 50,- extra per kalenderjaar
voor een online slaapcursus.
• 	 Vervalt: vergoeding voor telefonische psychologische hulpverlening van maximaal € 300,- per persoon per kalenderjaar.
Van deze vergoeding werd nauwelijks gebruikgemaakt. Hiervoor in de plaats komt een vergoeding voor online
(zelfhulp)modules bij psychische klachten van Stichting mirro.
• 	 Nieuw: 100% vergoeding voor online (zelfhulp)modules bij psychische klachten van Stichting mirro. U kunt hiervan
gebruikmaken met vouchercode 128755puf2pv. Met deze code kunt u zich via www.mirro.nl/account aanmelden.

Kijk op www.zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de niet-gecontracteerde zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen,
het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis,
de polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.
Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 30208637, AFM 12001027) de verzekeraar.
Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis zijn Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647) en Zilveren Kruis
Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort (KvK 31028587, AFM 12000612) de verzekeraars.

44936-1711

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef dit dan aan ons door. Wij herstellen dan de fout.

