OHRA ZORGVERZEKERING
Natuurlijk bepaal je zelf welke
zorgverzekering voor jou het beste is.
Maar je wilt vast niet te veel betalen.
Voordeel voor medewerkers van NWO-I

FYSIO. OVERHOUDEN. MEENEMEN.
Houd je aan het eind
van het jaar
fysiobehandelingen
over? Die neem je
gewoon mee naar
het volgende jaar.

Kies voor onze Fysio
Meeneemservice in
combinatie met OHRA Sterk,
OHRA Aanvullend of OHRA

PROFITEER VAN
AANTREKKELIJKE
KORTING

Extra Aanvullend. Dan neem

OP OHRA

je voor maximaal € 1,50 per

VERZEKERINGEN

maand extra overgebleven
Als medewerkers van NWO-I krijg je 5% korting op de

behandelingen mee.

OHRA Zorgverzekering en tot 10% op onze aanvullende
zorgverzekeringen. En je krijgt de module OHRA Gezond
er helemaal gratis bij. Met OHRA Gezond krijg je een

Declareren.
Lekker. Makkelijk.

Maak gebruik
van je
ledenvoordeel

•

Direct online je
rekening declareren

Bekijk alle verzekeringen
en kortingen op

•

Mobiel declareren
met de OHRA App

•

Snel inzicht in je
declaraties

vergoeding voor o.a. sportmedisch onderzoek en
gezondheidscursussen.

De voordelen van de OHRA Zorgverzekering

ering
OHRA Zorgverzek

•

Altijd vrije zorgkeuze

•

Geen verrassingen: je zorgkosten worden altijd vergoed

oe.
Zorg. Zonder. Ged

•

Jong of oud? Gewoon dezelfde premie

•

Wij accepteren je altijd

Verzekeren.
Zonder.
Gedoe.
Dat noemen we
verzekeren zonder
Paarse Krokodillen

Basisverzekering

•
•

Altijd vrije zorgkeuze
Altijd geaccepteerd, geen
wachttijd

Aanvullende verzekering

•

Spoedeisende medische
zorg buitenland vergoed
(wereldwijd)
Kinderen tot 18 jaar gratis
meeverzekerd

•

Tandartsverzekering

•
•

Geen medische selectie
Kies voor 75% of 100%
vergoeding

Bereken je premie op www.ohra.nl/nwoi

www.ohra.nl/nwoi

VRIJE ZORGKEUZE
Met de OHRA
Zorgverzekering
heb je een
zorgverzekering
met vrije zorgkeuze.

Je bepaalt zelf naar welke
arts, therapeut of andere
zorgverlener je gaat.
Het maakt niet uit of wij
afspraken hebben met je
zorgverleners. Als het
verzekerd is, vergoeden
wij de zorg altijd.

Z.o.z. voor
onze
schadever
zekeringe
n

OVERIGE VOORDELEN

OHRA SCHADEVERZEKERINGEN
OHRA staat voor je klaar bij schade,
thuis en onderweg. Heb je hulp nodig, dan
regel je dit eenvoudig in de OHRA App.
Voordeel voor medewerkers van NWO-I

Motorverzekering:

aan te vullen met extra dekkingen en voordeliger als je jouw
auto ook bij OHRA verzekerd hebt.

Autoverzekering:

dag en nacht ondersteuning bij schade en tot 82%
no-claimkorting, ook op je tweede auto.

Caravan- of vouwwagenverzekering:

kosten voor vervangend kampeermiddel of noodreparatie vergoed
én gratis vervoer van je caravan of vouwwagen bij schade.

Inboelverzekering:

nooit onderverzekerd, schade direct hersteld en korting als je
huis goed is beveiligd.

Op OHRA Schadeverzekeringen zoals de caravan-,
ongevallen- en rechtsbijstandverzekering krijg je als
medewerkers van NWO-I 10% premiekorting. Op je
woon- , doorlopende reis- en autoschadeverzekeringen
ontvang je 5% korting. Je kunt dag en nacht vertrouwen
op professionele hulp van de OHRA Hulpdienst. En heb je
even geen internet? Dan bel je ons gewoon.

Meer weten over het aanbod?
Bel met telefoonnummer +31 (0)26 400 40 40 van

Aansprakelijkheidsverzekering

10%

van 9.00 tot 15.00 uur. Vergeet niet je collectiviteitsnummer

Autoverzekering

10%

Caravanverzekering

10%

Doorlopende Reisverzekering

10%

OHRA DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Vakantie. Zonder. Gedoe.

Veilig gevoel. Met de
OHRA aansprakelijkheidsverzekering:

BEKIJK ALLE

•

Dag en nacht bereikbaar via de OHRA Hulpdienst

•

VERZEKERINGEN

•

Geen eigen risico voor ziekenhuisbezoek

•

Hulp als je jouw paspoort verliest

•

Weekendjes weg in Nederland en dagjes uit in het
buitenland meeverzekerd

www.ohra.nl/nwoi

Alle medewerkers van NWO-I profiteren
van de volgende kortingen:

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag
107 te vermelden.

EN KORTINGEN OP

OVERZICHT KORTINGEN

•

•

is je hele gezin
wereldwijd verzekerd,
ook je huisdier
kun je rekenen op
een maximaal
verzekerd bedrag van
€ 2.500.000,betaal je geen eigen
risico

Huisdierenverzekering

5%

Inboedelverzekering

5%

Kortlopende Reisverzekering

5%

Kostbaarhedenverzekering

10%

Motorverzekering

10%

Ongevallenverzekering

10%

Opstalverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Zorgverzekering basisverzekering
Zorgverzekering aanvullend

5%
10%
5%
tot 10%

Z.o.z. voor
onze
zorgverze
keringen

Verzekeren.
Zonder.
Gedoe.
Dat noemen we
verzekeren zonder
Paarse Krokodillen

OHRA

NWO-I

op je zorgverzekering

Profiteer van korting

OHRA

NWO-I

op je zorgverzekering

Profiteer van korting

