
 

Korting voor jou en je gezin!
Profiteer met het hele gezin van een mooie  
korting op de basisverzekering en aanvullende 
(tandarts)verzekeringen. Heb je kinderen onder 
de 18 jaar? Zij krijgen kosteloos dezelfde aanvul-
lende verzekering als de hoogst verzekerde ouder.  
 
Persoonlijke service
Wij doen meer dan alleen het vergoeden van zorg. 
Je kunt bij ons ook terecht met je zorgvragen. Wij 
helpen je bij het vinden van de beste zorgverlener 
bij je in de buurt. En is er ergens een wachtlijst? 
Schakel ons dan in voor wachtlijstbemiddeling.  

Hulpmiddelen bij je apotheek
Hulpmiddelen ook gewoon bij je apotheek  
bestellen. Géén verplichting om deze (online)  
bij landelijke leveranciers af te nemen. 
 

Geen zorgplafond
Wij geloven dat iedereen recht heeft op goede en 
tijdige zorg. Wij spreken geen maximum aantal 
behandelingen af met zorgverleners. Omdat  
verzekeren om mensen gaat, niet om cijfertjes!

Mijn omgeving & app 
Al jouw zorgzaken gemakkelijk en snel regelen via 
je eigen online omgeving. Declareer eenvoudig 
je nota’s via Mijn Aevitae, check je vergoedingen  
en bekijk al jouw zorgkosten in één overzicht. 
Deze is ook te downloaden als app op je telefoon 
of tablet. Wel zo handig!

Eigen risico spreiden 
Het betalen van jouw eigen risico kan soms slecht 
uitkomen.  Daarom kunt je bij ons alle rekeningen 
al vanaf € 50,- gespreid betalen.  

Toegang vitaliteitsportaal
Wij bieden leuke extra’s om gezond en vitaal te 
blijven. Zo krijg je bijvoorbeeld gratis toegang tot 
het online gezondheidsportaal Aevitaal. 
Fit(ter) worden moet fun zijn! 
 
Gratis overstapservice 
We accepteren iedereen voor zowel de basis- en 
aanvullende verzekeringen, ongeacht hoeveel 
zorg je nodig hebt. En wil jij een hoge tandarts-
verzekering afsluiten? Dan geldt er geen selectie 
wanneer je al een vergelijkbare verzekering hebt. 
Wij regelen je overstap, zeggen je polis op, nemen 
zorgmachtigingen mee over en informeren je 
zorgverleners! En we geven je ook nog 14 dagen 
bedenktijd.

Wist je dat jouw werkgever de beste zorgverzekering  
voor jou heeft samengesteld? Met heel veel voordelen  

voor jou en je gezin? Mis dit aanbod niet!

Meer weten over de mogelijkheden? Neem een  
kijkje op www.aevitae.com/zorgverzekeringen 

http://aevitaal.nl

