Beste (toekomstige) SPD-VGZ-verzekerde,
De wereld verandert snel, veel is onzeker. Dan is het fijn om voor bepaalde zaken wél
garanties en duidelijkheid te hebben. Dat vinden wij bij de SPD ook. Gelukkig ben je als (ex-)
medewerker van het Ministerie van Defensie of Algemene Zaken, samen met je gezin, bij
ons nog steeds aan het beste verzekeringsadres. Wij zorgen ervoor dat de premie scherp is,
ons aanbod ruim, keuzevrijheid en de kwaliteit hoog. In deze brief zetten we alles nog eens
voor je op een rijtje.

Waarom de SPD-VGZ-zorgverzekering?
We vinden het belangrijk om onze SPD-VGZ-zorgverzekeringen goed af te stemmen op jouw
zorgbehoeften. Regelmatig sturen we daarom een enquête naar onze verzekerden. Wat we
in 2021 terug hoorden? SPD-VGZ-verzekerden willen vooral een ruim aanbod en
keuzevrijheid: voor elke leeftijd en zorgbehoefte een passende verzekering. Dat horen wij
graag, want dat is waarschijnlijk ook precies waarom jij voor de SPD-VGZ-zorgverzekering
hebt gekozen. Je hebt bij de ons veel te kiezen en stelt eenvoudig een SPD-VGZzorgverzekering samen die jou op je lijf is geschreven.

Dit doen wij voor jou
We bieden een ruim keuzepakket tegen aantrekkelijke tarieven. Je krijgt van ons op alle
verzekeringen een ruime korting. Daar zijn we best trots op. Zo blijft ons aanbod van basisen aanvullende verzekeringen voor jou betaalbaar.

Ook in 2022 kun je kiezen uit de volgende verzekeringen:
Drie basisverzekeringen
De premie voor de SPD-VGZ Basis Keuze is in 2022 €121,10 per maand. Dit is een heel
scherpe premie. Daarvoor biedt de Basis Keuze een complete dekking met 100% vergoeding
bij gecontracteerde zorgverleners. VGZ heeft o.a. met alle ziekenhuizen een contract
afgesloten. Wil je meer vrije keuze in zorgverleners? Kies dan voor Ruime Keuze of Eigen
Keuze. Op alle varianten van de SPD-VGZ- basisverzekering ontvang je een hoge korting.
Vier aanvullende verzekeringen
Het hoeft niet, maar kan wel: aanvullend verzekeren. Handig voor jouw zorgbehoeftes die
niet binnen de basisdekking vallen. We hebben vier varianten van onze aanvullende
verzekering, variërend van Instap tot Best. Kies de verzekering die het best bij jou past.
Welke dat ook is: je krijgt altijd 25% korting als SPD-verzekerde.
Drie tandverzekeringen
Wil je ook je gebit goed verzekerd hebben? Ga dan voor een tandverzekering. Je kunt kiezen
uit de varianten Goed, Beter en Best, oplopend in mate van dekking. Als SPD-verzekerde
krijg je 10% korting op de premie.

Dit vinden wij belangrijk
Kwaliteit in gezondheid
Van je premie gaat 97% direct terug naar de zorg. Daarvan gaat een flink deel naar
innovatie. Zo houden we onze kwaliteit scherp.
Extra’s voor een gezond leven
Preventie dus. Je krijgt van ons een leefstijlcheck en een EHBO-cursus. Ook is er een onlineleefstijlprogramma en profiteer je van de VGZ-mindfullness-app.
Hulp voor helpers
Ben je mantelzorger of heb je mantelzorgers die voor jou hun best doen? Dan mag je bij ons
rekenen op extra hulp en advies.
Ruime vergoedingen
Je ontvangt ruime vergoedingen voor fysiotherapie en mondzorg (incl. orthodontie).
Collectiviteitskortingen
Niet alleen jij, maar je hele gezin profiteert van flinke kortingen. Ook in 2022. Declaraties
krijg je bovendien snel uitbetaald via de VGZ Zorg app.

Bekijk onze website
Wil je alle mogelijkheden nog eens op je gemak bekijken? Ga dan naar onze website
www.spdinfo.nl. Daar bereken je snel en eenvoudig je premie en vraag je direct een
verzekering aan. Een verzekering afsluiten kan nog tot 31 januari 2022. Maar vergeet dan
niet om je huidige verzekering voor 31 december 2021 op te zeggen.
Hopelijk heb je een goed beeld gekregen van wat je van ons kunt verwachten.
Toch nog vragen? Bel of mail ons: we helpen je graag.

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.

