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Dekking

Vergoeding

Gezond blijven
Griepprik

100%

Persoonlijke Gezondheidscheck

100% eenmaal per 12 maanden

Gezond worden
Fysiotherapie

21 behandelingen per jaar, waarvan maximaal 12 behandelingen manuele therapie

Mentale fitheid (tegoed van € 2.000 voor onderstaande dekkingen samen)
Psychologische zorg

€ 1.500 per jaar

Mindfulness of ACT

€ 500 per jaar

Budgetcoach

€ 250 via budgetcoach.nl

Gezin en Zekerheid
Vervangende mantelzorg

Maximaal € 2.700 per jaar via Handen in Huis, Saar aan Huis of UWassistent

Mantelzorgmakelaar

100%

Gezinshulp bij uitval partner

80% voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 800 per jaar o.a. via Saar aan Huis

Extra kinderopvang bij opname ouders

€ 25 per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 1.500 per jaar

Logeerhuis bij ziekenhuisopname

100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een Ronald McDonaldhuis of een aan het ziekenhuis
verbonden familie- of logeerhuis

Reiskosten ziekenbezoek aan meeverzekerde

€ 0,32 per kilometer vanaf de 5e opnamedag, tot maximaal € 2.000 per jaar

kinderen
Begeleiding en nazorg bij kanker

Maximaal € 1.000 per jaar

Dekking

Vergoeding

Extra zorg na een ongeval
Extra zorg na een ongeval

€ 5.000 per jaar extra zorg na een ongeval voor o.a. fysiotherapie en tandartskosten

(Interventie)hulp van de Doorgaanexpert
Interventie)hulp van de Doorgaanexpert

Bij de Doorgaanverzekering krijgt u ondersteuning van de Doorgaanexpert op het moment dat u dat nodig
heeft. U kunt de Doorgaanexpert bellen op (030) 278 37 00

Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
Deze kunt u terugvinden op www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/documenten.
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U kunt ze ook bij ons opvragen via De Doorgaanexpert (030) 278 37 00. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.

