Je zorgverzekering, die wil je goed geregeld hebben. Duidelijkheid vooraf, geen
verrassingen achteraf. Bij SPD snappen we dat helemaal, zeker nú in deze onzekere
tijden. Belangrijk is dat je een combinatie van een basis-, aanvullende- en
tandartsverzekering kiest die aansluit op je zorgbehoeften. Daarom bieden we jou
als (oud-)medewerker van het Ministerie van Defensie en Algemene Zaken een
goede zorgverzekering tegen een heel scherpe prijs. En heb je een partner en/of
kinderen? Die verzeker je gewoon mee. We adviseren je er graag over.

Basis, aanvullend en tand: kies wat jij nodig hebt
In geval van corona heb je geen aanvullende verzekering nodig, omdat de
herstelzorg (bijv. fysiotherapie) uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar er
kunnen genoeg andere redenen zijn om jezelf of je gezinsleden extra te verzekeren.
Bij ons heb je de keuze uit 3 basisverzekeringen, 4 aanvullende verzekeringen en 3
tandartsverzekeringen van VGZ. We hebben ze voor je onder elkaar gezet:

SPD-VGZ basisverzekering: Keuze, Ruime Keuze, Vrije Keuze
In ons collectief krijg je 4% korting op de 3 basisverzekeringen:
1. VGZ Keuze (nieuw!): met een zeer scherpe premie van € 116,06 p/m, als
je gebruikmaakt van gecontracteerde zorg.
2. VGZ Ruime Keuze: je krijgt zorg in natura van een groot aantal
zorgaanbieders.
3. VGZ Vrije Keuze: voor de zorg die je nodig hebt, kun je bij elke zorgaanbieder
terecht.

SPD-VGZ Werkt aanvullende verzekeringen: Instap, Goed, Beter, Best
Je krijgt 25% korting op de 4 aanvullende verzekeringen, in combinatie met ruime
vergoedingen vanaf € 4,46. Een aantal voorbeelden:
1. Extra ruime dekking beweegzorg van respectievelijk 6, 9, 20 en 32
behandelingen en een preventiebudget van respectievelijk € 75,-, € 400,-, €
600,- en € 700,-.
2. Voor de aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best geldt een budget voor
huishoudelijke hulp van 30 uur en een budget taxivervoer van € 350,-.

SPD-VGZ Werkt tandartsverzekeringen: Goed, Beter, Best
Je krijgt 10% korting op de 3 tandartsverzekeringen van SPD-VGZ, in combinatie
met een ruime vergoeding voor tandartszorg van respectievelijk € 250,-, € 650,- en
€ 1.150,-. Kies je voor Beter of Best, dan krijg je een extra ruime vergoeding voor
orthodontie van respectievelijk € 2.000,- en € 3.000,-.

Eenvoudig online vergelijken, aanvragen en wijzigen
Wil je de mogelijkheden nog eens op je gemak vergelijken? Dat kan op onze
website www.spdinfo.nl. Daar bereken je snel je premie of dien je direct je aanvraag
in. Ook wijzigingen doorgeven of declaraties indienen doe je eenvoudig op onze
website.

Maak je keuze vóór 31 december
Zoals gezegd: je hebt nog tot 31 december de tijd om een zorgverzekering af te
sluiten met een vergoedingenpakket dat past bij jou en ook je gezin. De
verzekeringen van SPD-VGZ hebben een heel goede prijs-kwaliteitverhouding. En
bieden je bovendien toegang tot VGZ Zinnige Zorg, een initiatief voor betere zorg
tegen lagere kosten (www.vgz.nl/zinnige-zorg).

Heb je hulp nodig bij het kiezen van jouw zorgverzekering? Neem dan contact op
met onze partner DFD. Dat kan via tel. (040) 20 73 100 op werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar mail@spdinfo.nl.
Met vriendelijke groet,
Het SPD-bestuur
P.S. Samen met Allianz bieden wij ook schadeverzekeringen aan met een
aantrekkelijke korting. Kijk voor meer informatie of een offerte op www.spdinfo.nl.

