
Een leven lang bewegen? 
Dan hebben wij dé zorgverzekering  
die bij jou past. 

Met daarin vergoedingen om je fit te blijven voelen.  
En om je werk op een gezonde manier te (blijven) doen. 
Want, als het om je gezondheid gaat, telt alles mee. 

Bereken jouw voordeel op zk.nl/kngu.

http://zk.nl/kngu
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Jouw zorgverzekering via KNGU  
en Zilveren Kruis.
Een goed begin is het halve werk. Zo denken wij ook over onze verzekeringen. We begrijpen  
heel goed dat het kiezen van de juiste verzekering niet makkelijk is. Daarom zijn wij er voor je. 
Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het op je werk? Maar belangrijker nog: hoe zit je er volgend jaar bij? 
Alles telt mee als het om je gezondheid gaat. 

Zo ziet jouw collectieve zorgverzekering eruit.
Met de hulp van KNGU en Zilveren Kruis kies je makkelijk de collectieve zorgverzekering die bij jou past. Kies uit 
verschillende basisverzekeringen en vul deze naar eigen wens aan. Hoe uitgebreid je verzekerd wilt zijn, bepaal je zelf. 
Maar wel met de extra’s van KNGU bij een aanvullende verzekering. 

✓  Je ontvangt zonder extra kosten het pakket Extra Aanvullend Sport bij een aanvullende verzekering,  
met extra’s zoals sportmassage of een sport- of koelbrace.

✓  Sta je op de wachtlijst voor een belangrijke medische behandeling? Of heb je vragen over je diagnose of 
behandeling? De Zorgcoach geeft je advies.

✓  Jouw vergoeding binnen 3 werkdagen uitbetaald. Declareer je zorgkosten eenvoudig en snel via  
Mijn Zilveren Kruis of de app.

✓  Met de app Zilveren Kruis Wijzer krijg je antwoord van (medisch) experts, waar je ook bent.

10% korting 
op jouw aanvullende verzekering

5% korting 
 op jouw basisverzekering

10% korting 
op jouw tandartsverzekering

We zetten uw voordelen nog eens op een rij.
✓ Een verzekering passend bij jouw wensen
✓ Een aantrekkelijke korting op jouw premie
✓ De extra’s van KNGU en Zilveren Kruis bij een aanvullende verzekering

Bereken jouw voordeel op zk.nl/kngu.

http://zk.nl/kngu

