Profiteer van korting op de Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden
Beste [naam],
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften, ook op het gebied van zorg. Of
je nu dichtbij huis geholpen wilt worden of liever verder reist voor die ene specialist, direct
antwoord wilt op een zorgvraag of de tijd neemt voor een second opinion van een
internationale topspecialist, Nationale-Nederlanden denkt met je mee. Krijg toegang tot de
beste zorg, altijd en overal.
Korting en gratis module Fit voor medewerkers van [bedrijfsnaam]
Profiteer van X% korting op de basisverzekering, tot X% korting op de aanvullende
verzekeringen en de gratis module Fit als medewerker van [bedrijfsnaam].
De voordelen van Nationale-Nederlanden Zorg:
•
•
•
•
•
•

Vrije Zorgkeuze > Bepaal zelf waar je geholpen wordt
Wacht niet te lang > Sneller aan de beurt met Wachtlijstbemiddeling
Zorgvergelijker > vergelijk de wachttijden en kwaliteit van zorginstellingen
Best Doctors® > Krijg extra medisch advies van de beste specialist
Vraag de dokter app > Stel je zorgvraag via de app, ook 's avonds en in het weekend
SkinVision app > Laat direct een plekje op je huid checken

Gratis module Fit
Om gezond(er) te leven bieden we je de module Fit. Deze helpt je inzicht te krijgen in je
gezondheid en om gezonder te leven, met onder andere een persoonlijke gezondheidscheck
en programma's voor het aanpakken van klachten door stress, overspannenheid en burnout. Hiervoor hoef je dus geen aanvullende verzekering af te sluiten.
<LET OP: MAATWERK>
Extra dekkingen
Als medewerker van [bedrijfsnaam] profiteer je naast kortingen en de gratis module Fit óók
van extra dekkingen op fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en orthodontie in de
aanvullende verzekeringen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie en de premie op nn.nl/zorgcollectief. Daar vind je eenvoudig het
juiste collectief en de premie inclusief korting.

Wij besteden de grootste zorg aan het communiceren van de korting. De definitieve premie inclusief korting
wordt opgegeven door de zorgverzekeraar Nationale-Nederlanden Zorg via nn.nl.

