Zorgen doe
je samen
De Collectieve Zorgverzekering
voor het MKB

Met de Collectieve Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden regel je de
beste zorg. Voor jouw werknemers én
jouw bedrijf. Want werknemers gezond
en vitaal houden, dat doen we samen.

Collectieve Zorgverzekering
voor werkgevers

• Module Fit
• Expat Health Service
• Persoonlijke interne accountmanager

De Collectieve
Zorgverzekering
voor het MKB
Gezonde en vitale werknemers zijn van groot belang voor
de continuïteit van jouw bedrijf. Daarom regel je de beste
Collectieve Zorgverzekering voor jouw werknemers én jouw
bedrijf bij Nationale-Nederlanden. Met een uitstekende
dekking, handige extra services én collectiviteitskorting
voor je werknemers.

Collectiviteitskorting

Met onze combinatiepolis kiezen je werknemers zelf hun zorgverlener en in de
meeste gevallen vergoeden wij de rekening volledig. Er zijn een aantal uitzonderingen, die vind je in de vergoedingenwijzer.
Bovendien krijgen je werknemers veel extra services, die ze helpen gezond te
worden en blijven. Je werknemers kunnen bijvoorbeeld een second opinion
aanvragen bij een (internationale) topspecialist via Best Doctors®. Met de app
‘Vraag de dokter’ bieden wij 24/7 de mogelijkheid om medische vragen te
stellen.

Jouw werknemers profiteren van
collectiviteitskorting:
• 3% op Nationale-Nederlanden
Zorgverzekering
• Tot 9% op aanvullende
verzekeringen
• 9% op tandartsverzekeringen
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Voordeel voor
het MKB

Met de Collectieve Zorgverzekering voor het MKB van Nationale-Nederlanden
heb je alle handvatten in handen om je werknemers gezond(er) te maken én te
houden. In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle voordelen voor
zowel jou als jouw werknemers.

Collectieve Zorgverzekering
voor werknemers

Services voor een gezond bedrijf
met gezonde werknemers

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3% collectiviteitskorting op de basisverzekering
9% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekeringen
Best Doctors®
Wachtlijstbemiddeling
Meegroeiservice
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Expat Health Service
Module Fit
Mantelzorgmakelaar
SkinVision
24/7 toegang tot medisch advies
ZorgGemak

De Collectieve
Zorgverzekering

Met de Collectieve Zorgverzekering voor het MKB van
Nationale-Nederlanden is jouw werknemer uitstekend
verzekerd. Als hij ziek wordt, doen we er alles aan om
hem snel weer beter te krijgen. Je werknemers hebben
toegang tot de allerbeste zorg. Met ruime zorgkeuze,
wachtlijstbemiddeling en hulp bij het vinden van de
beste specialist.
Zorgbundels
Onze zorgbundels zijn aanvullende zorgverzekeringen die aansluiten op het
leven van je werknemers. Hierin zitten aanvullende vergoedingen voor zorg die
de basisverzekering niet verzekert, zoals fysiotherapie en mondzorg. We voegen
hier specifieke vergoedingen en services toe in aansluiten op de situatie van
jouw werknemers.
Best doctors©
Wij helpen je werknemer bij het vinden van de beste specialist. Zo kan bijvoorbeeld een second opinion worden aangevraagd via Best Doctors®; een internationaal netwerk van topspecialisten.
Wachtlijstbemiddeling
Omdat jij en je werknemer niet te lang willen wachten als er zorg nodig is. Onze
adviseurs helpen jouw werknemer uit te zoeken of deze ergens anders sneller
aan de beurt is. Of zij regelen direct hulp voor wijkverpleging.
Meegroeiservice
Je werknemer mag één keer per jaar de aanvullende verzekering tussentijds
aanpassen als er iets verandert in zijn levensfase. De aanpassing mag zowel
een uitbreiding als een vermindering zijn van de verzekering.
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Een gezond bedrijf met
gezonde werknemers

Je bedrijf en werknemers gezond en vitaal krijgen en
houden. Waarbij we jou zoveel mogelijk ontlasten. Daar
draait het om bij de Collectieve Zorgverzekering voor het
MKB van Nationale-Nederlanden. We vertellen je graag
meer over onze services die jouw bedrijf en werknemers
gezond(er) maken en houden.
Expat Health Service
Gaan je werknemers naar het buitenland om voor je bedrijf
te werken? Of komen ze vanuit het buitenland naar
Nederland? Dan ondersteunen we jou en je werknemer.
We zorgen voor afstemming met de internationale zorgverzekeraars. Met de Expat Health Service zorg je ervoor
dat je expats goed verzekerd zijn en overal naar de beste
zorgverleners kunnen. Nationale-Nederlanden werkt
samen met internationale zorgverzekeraars die ieder
beschikken over een wereldwijd netwerk. Ze hebben
kennis van de lokale markt en zijn compliant in die landen
waar dit vereist is.

Mantelzorgmakelaar
Als een werknemer mantelzorger is, kan hij daar veel
energie aan kwijt zijn. Dit kan leiden tot stress en minder
focus op de werkvloer. De Mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger met het wegnemen van regeltaken
rondom mantelzorg, met het vaststellen wat nodig is en
hoe dat georganiseerd kan worden. Dit maakt het voor
de werknemer eenvoudiger om mantelzorg te combineren
met het werk en gezin.
SkinVision
Heeft je werknemer een verdacht plekje op de huid?
Hij checkt het direct met de SkinVision App. Je werknemer
weet binnen 30 seconden waar hij aan toe is. Hoog risico?
Een dermatoloog bekijkt de foto en geeft binnen twee
werkdagen aanvullend advies

Dit geeft jou als werkgever de zekerheid dat je expats
en hun gezin goed en voordelig verzekerd zijn tegen zorgkosten. Ook als die zorgkosten (gedeeltelijk) buiten de
dekking van de Nederlandse basisverzekering vallen. En
met één serviceloket maken we het jou en je werknemer
graag makkelijk.

Altijd toegang tot deskundig medisch advies
Je werknemer heeft 24 uur per dag, 7 dagen in de week
toegang tot deskundig medisch advies. Telefonisch via
de Gezondheidslijn of via de app ‘Vraag de dokter’.

Module Fit
Je werknemers profiteren van de gratis Module Fit.
De werknemer kan hieraan naar eigen inzicht en in zijn
eigen tempo deelnemen. De Module Fit biedt allerlei
gezondheidscursussen en beweegprogramma’s, algemeen
preventief- en arbeidsgerelateerd onderzoek en sportmedisch advies. Zoals e-healthprogramma’s voor ondersteuning op het gebied van vitaliteit en het voorkomen van
een burn-out. De module Fit is gratis voor alle werknemers
met de Collectieve Zorgverzekering. De werknemer hoeft
hiervoor geen aanvullende verzekering af te sluiten.

ZorgGemak
Je werknemers profiteren van korting op aanvullende
producten en diensten. Bovenop de Collectieve
Zorgverzekering. De korting wordt rechtstreeks aangeboden door onze partners.
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Meer informatie?
Deze brochure informeert je over de Collectieve Zorgverzekering van
Nationale-Nederlanden.

• LBen je geïnteresseerd? Neem dan contact
met ons op. Onze adviseurs gaan graag met
je in gesprek

• @Nationale-Nederlanden Zorg, Postbus 4016,
5004 JA Tilburg

• swww.nn.nl/zakelijk/zorg
• uverkoopzorg@nn.nl
• ;026 400 48 05

3774-40.2110

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

