Uw collectieve zorgverzekering via Antroposana in 2018

Extra
voorwaarden
voor ú

Antroposana Aanvullend Pakket 2018
Iedereen die een aanvullende verzekering Royaal of Excellent heeft afgesloten krijgt automatisch het Antroposana
Aanvullend Pakket. Wanneer u aanspraak heeft op dit aanvullende pakket staat dit op het polisblad aangegeven.
De vergoedingen zijn opgenomen in deze extra voorwaarden.

Extra vergoedingen
1 Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen
Antroposana Aanvullend Pakket
U ontvangt deze extra vergoeding pas als de maximale vergoeding uit
de aanvullende verzekering is bereikt.
Heeft u een aanvullende verzekering Royaal:
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%,
consulten van alternatief genezers of therapeuten maximaal € 40,per dag. Maximaal € 90,- extra per persoon per kalenderjaar voor
alternatieve behandelingen én antroposofische en/of
homeopathische geneesmiddelen samen.
Heeft u een aanvullende verzekering Excellent
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%,
consulten van alternatief genezers of therapeuten maximaal € 40,per dag. Maximaal € 100,- extra per persoon per kalenderjaar
voor alternatieve behandelingen én antroposofische en/of
homeopathische geneesmiddelen samen.

Artikel 10 Fysiotherapie en oefentherapie

10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Antroposana Aanvullend Pakket
Heeft u het maximum aantal behandelingen bereikt?
Dan vergoeden wij op basis van artikel 10 maximaal 3 behandelingen
extra per persoon per kalenderjaar.

48 Online (zelfhulp) modules bij psychische klachten

Wij vergoeden de kosten voor u van de voucher (jaarabonnements
kosten) voor de online (zelfhulp) modules van Stichting mirro.
Online zelfhulp van mirro helpt bij het herkennen, aanpakken en
voorkomen van psychische klachten.
Voorwaarde voor vergoeding
Wilt u aan de slag met één of meerdere online zelfhulpmodules van
mirro? Dan heeft u vouchercode 135od8v128780 nodig. Met deze
vouchercode kunt u zich via de website www.mirro.nl/account
aanmelden.
Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Vouchers die u zelf heeft gekocht, vergoeden wij niet.
Antroposana Aanvullend Pakket
100%

Aan dit overzicht met extra vergoedingen kunt u geen zelfstandige rechten ontlenen. De extra vergoedingen uit dit overzicht zijn een aanvulling op de
vergoedingen uit de door u afgesloten aanvullende verzekering. De voorwaarden en uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de aanvullende
verzekering zijn onverkort van toepassing op de extra vergoedingen.
Kijk op www.averoachmea.nl/zorg voor de uitgebreide voorwaarden.
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Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30208633 en de AFM onder nummer 12001023.

