VGZ
Voor 2018 heeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties met zorgverzekeraar
VGZ afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Uw werknemers, ZZP’ers en
vrijwilligers profiteren hierdoor van vergoedingen waar zij echt iets aan hebben. Zoals een
persoonlijk behandeltraject bij lage rugklachten, een mindfulness training om een burn-out te
voorkomen, een volledige vergoeding van een bril bij de meeste brillenleveranciers en voor het
stoppen met roken-programma uit de basisverzekering betaalt een men via VGZ geen eigen risico
meer. Andere vergoedingen waar men vanuit de zorgverzekering van VGZ van kan profiteren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen aanspraak op het eigen risico bij gebruik van geneesmiddelen op de preferentielijst
Overstapservice
Geen medische acceptatie in de meeste aanvullende verzekeringen
Gratis gebruik eHealth platform
Gratis (werk)stress training
Gespreid betalen Eigen Risico in 10 termijnen
Gemakkelijk declareren met de app of online met Mijn VGZ en het geld staat binnen 6 dagen
op de rekening
Mantelzorgondersteuning
Zorgadvies, wachtlijstbemiddeling en ondersteuning bij second opinion.
Zorg in het buitenland goed geregeld
Preventiebudget voor cursussen en tests, advies en begeleiding en vaccinaties. En voor
leefstijltrainingen

Korting voor het hele gezin! Ook als u ZZP’er of vrijwilliger bent.
Naast ruime vergoedingen krijgen uw medewerkers, ZZP’ers en vrijwilligers bij VGZ korting op hun
premie. Dat geldt ook voor de gezinsleden!
Via de VSCD is de korting bij VGZ:
•
•

10% op de basisverzekering
15% op de aanvullende verzekeringen

Van de vier grootste verzekeraars heeft VGZ de laagste premie op de natura basisverzekering. Met de
bovengenoemde kortingen komt deze meest gekozen verzekering, de VGZ Ruime Keuze, via het
collectief van de VSCD uit op slechts € 104,58 per maand.
Stel zelf uw zorgpakket samen
Met een collectieve zorgverzekering bij VGZ maken uw medewerkers, ZZP’ers en vrijwilligers zelf hun
keuzes. Bijvoorbeeld over een aanvullende pakket of over de hoogte van het eigen risico. Dat regelen
zij helemaal zelf of met de VGZ keuzehulp: www.vgz.nl/help-mij-kiezen. Zo bepaalt eenieder zelf de
hoogte van de premie.

Meld u op tijd aan
Als uw medewerkers, ZZP’ers en vrijwilligers willen profiteren van de voordelen van de collectieve
zorgverzekering van VGZ dan melden zij zich uiterlijk 31 januari 2018 aan op www.vgz.nl/VSCD.
Belangrijk is dat zij hun huidige zorgverzekering vóór 31 december 2017 opzeggen. Sluit een
medewerker, ZZP’er of vrijwilliger voor 31 december 2017 een VGZ Collectieve zorgverzekering af,
dan regelt VGZ de opzegging. Wel zo makkelijk.
Meer informatie
Bekijk alle voordelen op www.vgz.nl/VSCD.

