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Onze collectieve
zorgverzekering
Uniek aanbod voor KBO-PCOB-leden
Goed verzekerd, groot voordeel!
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Nieuwsgierig? Lees snel ve
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‘Ik voel me thuis bij
KBO-PCOB’

‘KBO-PCOB en
Zilveren Kruis
zijn partners’

Dit zijn de redenen om nu over
te stappen

Al in 2006 sloot KBO-PCOB als eerste non-profitorganisatie speciaal voor haar leden een collectieve
zorgverzekering af. De afgelopen twaalf jaar is ons collectief hard gegroeid. Dat vertaalt zich in een
ijzersterk aanbod tegen aantrekkelijke kortingen. We zijn bovendien een invloedrijke partner
geworden van Zilveren Kruis, die meepraat over het zorginkoopbeleid. Daarvan profiteert u, want
als grootste ouderenorganisatie weten we wat senioren belangrijk vinden in een zorgverzekering.
Elk jaar bekijken we samen met Zilveren Kruis de veranderende wensen van onze leden.
Ook voor 2019 hebben we het beste pakket voor u samengesteld. En de korting op de basisen aanvullende verzekeringen is mooi meegenomen.
Wie bovendien een aanvullende verzekering van minstens één ster afsluit, profiteert gratis van het
Pakket Extra Aanvullend KBO-PCOB, met daarin onder meer zes extra fysiotherapiebehandelingen.
Dat maakt ons collectief uniek.
Van leden hoor ik soms dat ze wel willen overstappen, maar dat spannend vinden. Dat is jammer,
want overstappen naar ons KBO-PCOB-collectief loont en is absoluut geen gedoe. Hoe? Lees
hierover alles in deze brochure.

Manon Vanderkaa

Mevrouw
Van Ee:

	Zeer aantrekkelijke korting op de
basisverzekering en aanvullende
verzekeringen
	Pakket afgestemd op wat u belangrijk
vindt
	Persoonlijk contact via speciaal
telefoonnummer
	 Persoonlijk advies door Zorgcoach
	 Soepele acceptatie
	Overstappen is echt geen gedoe.
Wij regelen het voor u!

‘Ik houd van voordeeltjes’

directeur KBO-PCOB

KBO-PCOB doet u samen met Zilveren Kruis
een uniek aanbod.
Kies net als vele tienduizenden andere KBO- en PCOB-leden
nu voor de collectieve zorgverzekering van KBO-PCOB.
U kunt tot 1 januari 2019 overstappen.
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Zeven jaar geleden zag ik bij mijn buren het magazine
van de KBO liggen. Mijn oog viel op het aanbod van de
collectieve ziektekostenverzekering. Heel interessant,
want ik ben al mijn hele leven tot volle tevredenheid bij
Zilveren Kruis verzekerd. Een snelle rekensom leerde me
hoe veel ik zou besparen door lid te worden van
KBO-PCOB en me via het collectief te verzekeren.
8 procent korting op de basisverzekering, 10 procent
op de aanvullende verzekeringen en 25 procent op het
Vitaal Pakket, dat telt flink op! Ik houd van voordeeltjes,
want met alleen AOW heb ik geen ruime portemonnee.
Het verplicht eigen risico mag ik trouwens uitgesmeerd
over tien maanden betalen. Zonder rente. Voor mij is dat
echt een uitkomst.

Omdat ik lichamelijk zwak ben wil ik elk risico uitsluiten.
Daarom kies ik voor het Extra Aanvullend Pakket. Ik loop
al tien jaar met krukken en ben heel blij met de zes extra
fysiotherapiebehandelingen. En als ik uit het ziekenhuis
kom is de extra vergoeding van hulp aan huis heel
welkom. Dat zijn dingen die mij een beetje lucht geven.
Ik voel me thuis bij KBO-PCOB en het magazine is een
fijne bonus.
Ik lees het elke maand met veel plezier!
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De KBO-PCOB
Zorgverzekering

‘In één telefoontje
is alles voor elkaar’

Overstappen naar de beste zorgverzekering voor senioren?
Zo voor u geregeld!
Van zorgverzekeraar wisselen is echt een fluitje van een cent. Zilveren Kruis zorgt ervoor.
U heeft er geen omkijken naar en het kan niet misgaan.

Jacqueline
Willems (56):

Senior medewerker Klantenservice Zilveren Kruis

‘Overstappen is niet ingewikkeld.
Wij regelen het voor u!’
Ik werk al jaren met veel plezier bij de Klantenservice
van Zilveren Kruis. Mijn enthousiaste collega’s en ik zijn
op allerlei manieren bereikbaar. Per mail of chat, maar
ook per post en natuurlijk telefonisch. Mensen bellen
graag, is onze ervaring. Het gaat snel, een telefoontje
levert meteen antwoord op al je vragen en het persoonlijk contact is erg fijn.
Bellen werkt ook goed als u wilt overstappen. Eerst
bekijken we rustig samen wat uw wensen en behoeften
zijn. Het wordt altijd een pakket op maat. Duidelijk en
eerlijk advies is daarbij belangrijk, vinden we. Bent u
akkoord met het pakket, dan maken wij uw nieuwe polis
op. Wilt u die per post of digitaal? Aan u de keuze.
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Wij zeggen ook uw huidige verzekering op. U bent
gegarandeerd per 1 januari 2019 bij Zilveren Kruis
verzekerd én uitgeschreven bij uw huidige verzekeraar.
Ook met declaraties over het afgelopen jaar komt het
vanzelf in orde. Dat is allemaal goed geregeld. Met één
telefoontje is alles voor elkaar.
December is overstapmaand. Dan is het bij ons extra
druk, zeker tegen het einde van de maand. Daarom
raad ik u aan niet te wachten tot eind december. We
zijn elke werkdag van acht uur ’s morgens tot negen
uur ’s avonds telefonisch bereikbaar. Ook op zaterdag
kunt u ons bellen, van tien uur ’s morgens tot twee uur
’s middags.

Daarom het KBO-PCOB-collectief van Zilveren Kruis.

Kom erbij en profiteer!

Alle voordelen op een rij:
	8% korting op de basisverzekering
	10% korting op de aanvullende verzekeringen
	10% korting op de tandartsverzekeringen
	25% korting op het pakket Extra Vitaal
	Gratis pakket Extra Aanvullend KBO-PCOB (bij het afsluiten van een aanvullende verzekering
van minstens één ster, dus niet alleen bij een aanvullende tandartsverzekering)

Extra voordelen van dit pakket:
	Zes behandelingen fysiotherapie
	Extra hulp aan huis na ziekenhuisopname
	€ 250,- extra vergoeding bovenop de mantelzorgregeling vanaf twee sterren
	€ 35,- vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring
	€ 20,- tegemoetkoming in het KBO- of PCOB-lidmaatschap tijdens het eerste verzekeringsjaar
Alle informatie vindt u op zk.nl/kbo-pcob
Of vraag een informatiepakket aan via de antwoordkaart in deze brochure.

Rapportcijfer: 7,9
Klanten waarderen de dienstverlening van Zilveren Kruis dit
jaar opnieuw hoger met gemiddeld een 7,9. Klanten die een
declaratie hebben ingediend geven zelfs een 8.
Bron: KlantenMonitor Zorgverzekeringen®
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Dit zijn de verschillende verzekeringen van Zilveren Kruis. Welke kiest u?
Prijs

Nieuw: declareren met
de Zilveren Kruis App

Collectieve korting
KBO-PCOB (%)

Prijs incl.
korting

Basisverzekering
Basis Budget
€ 114,95
8%
Basis Zeker
€ 126,95
8%
Basis Exclusief
€ 133,75
8%
Basis Plus Module
€ 2,50
10%
Aanvullende verzekering
 (1 ster)
€ 8,25
10%
  (2 sterren)
€ 19,75
10%
   (3 sterren)
€ 34,95
10%
    (4 sterren)
€ 69,75
10%
Aanvullende KBO-PCOB verzekering (Gratis bij aanvullende verzekering)
Tandartsverzekering
Tand basis
€ 7,25
10%
 (1 ster)
€ 15,25
10%
  (2 sterren)
€ 21,95
10%
   (3 sterren)
€ 40,95
10%
    (4 sterren)
€ 63,75
10%
Extra paketten
Extra Vitaal
€ 6,25
25,0%

Gebruik de nieuwe smartphone-app van Zilveren Kruis
om declaraties in te dienen. Dat werkt razendsnel en veilig.
U heeft het declaratiebedrag dan gegarandeerd binnen
drie werkdagen op uw rekening staan.
Daarin is Zilveren Kruis uniek!

Pro Life, Interpolis en
De Friesland Zorgverzekeraar
Als KBO-PCOB-lid kunt u ook een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Pro Life,
Interpolis en De Friesland Zorgverzekeraar. U profiteert van deze voordelen:

€ 105,75
€ 116,79
€ 123,05
€ 2,25
€ 7,43
€ 17,78
€ 31,46
€ 62,78

€ 6,53
€ 13,73
€ 19,76
€ 36,86
€ 57,38
€ 4,69

Op bovenstaande premies bestaat nog een korting van 2% indien u in het begin van het jaar de gehele jaarpremie betaald.

Ja, stuur mij het informatiepakket over de
collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis!
 % korting op de
8
basisverzekering
8% korting op de
aanvullende
verzekeringen, inclusief
tandartsverzekeringen
Aanmelden kan telefonisch
op: 0800-776 54 33 of via
www.prolifecollectief.nl/
kbo-pcob
Collectiviteitsnummer:
208800174

	Lage netto premie voor de
basisverzekering
15% korting op de
aanvullende verzekeringen,
inclusief tandverzekeringen
Delen van fysiotherapie
sessies met uw partner bij
de aanvullende verzekering
ZorgActief

 % korting op de
6
basisverzekeringen Alles
Verzorgd en Vrije Keus
6% korting op de
aanvullende
verzekeringen, inclusief
tandartsverzekeringen

Voorletters
Geboortedatum

Aanmelden kan telefonisch
op: 013-462 20 25
Collectiviteitsnummer KBO:
208602637

Collectiviteitsnummer:
367100

Man

Vrouw

Straatnaam
Huisnummer
Postcode

Aanmelden kan telefonisch
op: 058-291 31 31 of via
www.defriesland.nl/
kbopcob

Achternaam

Toevoeging
Plaats

E-mailadres
Telefoonnummer

KBO of PCOB lid

Ja

Nee

U ontvangt het informatiepakket eind november per post.

Collectiviteitsnummer PCOB:
208606995
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Meer weten?
Heeft u nog vragen? Kijk op www.zk.nl/kbo-pcob of bel 071-751 00 56.
Of vraag het informatiepakket aan via de bon in deze brochure.

Goed, sne

Direct overstappen kan ook. Zilveren Kruis zegt uw huidige zorgverzekering voor u op.

l én gratis

Meldt u zich aan vóór 31 december 2018 via www.zk.nl/kbo-pcob of telefonisch op
071-751 00 56, dan bent u per 1 januari 2019 verzekerd bij Zilveren Kruis.
Houd het collectiviteitsnummer van KBO-PCOB bij de hand: 2070 008 37.
geen KBO-PCOB-lid? Ook dan kunt u alvast de collectieve zorgverzekering afsluiten.
ip:
T	Nog

Meldt u zich dan wel vóór 1 januari 2019 aan als nieuw KBO- of PCOB-lid. Dat kan via uw
plaatselijke afdeling of online op www.kbo-pcob.nl. Even bellen kan ook: 030-3400 600.

postzegel niet nodig

KBO-PCOB
t.a.v. collectieve zorgverzekering
Antwoordnummer 58790
3508 WH Utrecht
3508WH58790

