Zorg. Zonder. Gedoe.

Kijk voor meer informatie op
www.ohracollectief.nl

Onze zorgverzekering
Wat u ook zoekt in een zorgverzekering, u wilt geen rompslomp en geen
addertjes onder het gras. Logisch en daarom maken wij het u graag
zo gemakkelijk mogelijk. Dat noemen wij verzekeren zonder ‘Paarse
Krokodillen’. Zonder gedoe zeg maar. Zo krijgt u een verzekering waar
u echt iets aan heeft. In deze brochure leest u alles over onze OHRA
Zorgverzekering met uitstekende service, eenvoudige voorwaarden en een
scherpe premie. Wilt u de verzekering afsluiten? Ook dat kan eenvoudig
online op www.ohracollectief.nl.

Zorg. Zonder. Gedoe.

Dat noemen we ‘Verzekeren zonder Paarse Krokodillen’
Geen rompslomp of addertjes onder het gras, wij willen het u zo makkelijk
mogelijk maken:
		

Nieuw: Fysio Meeneemservice
Altijd vrije zorgkeuze

		 Wij accepteren je altijd

.

		 Spoedzorg in het buitenland 100% vergoed

Kies voor gemak

Bij OHRA regelt u uw verzekeringszaken eenvoudig online of met de OHRA
App. Zoals uw vergoedingen checken of een zorgverlener bij u in de buurt
vinden. En krijgt u een rekening? Dan kunt u deze direct declareren. Gaat
u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben, ook dan
vergoeden wij de rekening volledig. U loopt dus geen risico op bijbetalen
achteraf.
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Kies zelf uw zorgverlener
Met de OHRA Zorgverzekering kiest u zelf naar welke dokter, welk
ziekenhuis of welke fysiotherapeut u gaat. Of u nu een basisverzekering
of ook een aanvullende verzekering heeft. Vrije zorgkeuze heet dat.
Goed geregeld toch? Met veel zorgverleners hebben wij afspraken over
de tarieven. Zij sturen uw rekening meestal rechtstreeks naar ons en wij
vergoeden de kosten volledig. Gaat u naar een zorgverlener waarmee
wij geen afspraken hebben, dan kan het zijn dat u de rekening moet
declareren. Dit gaat heel snel en makkelijk via de OHRA App.

Basisverzekering

De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk. De overheid beslist
namelijk wat er in moet zit. In de basisverzekering zit de belangrijkste
zorg, zoals: huisarts, medicijnen, ziekenhuis, verloskunde, hulpmiddelen en
ambulancevervoer. Onze basisverzekering is een restitutiepolis. Dit betekent
dat u zelf kiest naar welke zorgverlener u gaat. Als het verzekerd is, betalen
wij de rekening altijd.

Basisverzekering:
Altijd de belangrijkste zorg verzekerd
Vrije zorgkeuze
Altijd geaccepteerd
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Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar heeft in 2021 een verplicht eigen risico van
€ 385,- per jaar. Dit is door de overheid bepaald. Dat betekent dat u de
eerste € 385,- voor zorg zelf betaalt. Het eigen risico geldt alleen voor
de kosten die vallen onder de basisverzekering. Voor de aanvullende
verzekeringen geldt geen eigen risico.

U betaalt geen eigen risico voor:
•

Kosten inschrijving huisarts per kwartaal.

•

Verloskundige zorg.

•

Kraamzorg.

•

Zorgkosten en tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar.

•

Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging.

•

Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie.

•

Medische kosten voor donor, verband houdend met de transplantatie,
13 weken na de donatie.

U kunt er ook voor kiezen om uw eigen risico te verhogen. U betaalt dan
minder premie. U kunt uw eigen risico verhogen met € 100,-, € 200,-, € 300,-,
€ 400,- of € 500,-. Kijk op www.ohracollectief.nl en bereken hoeveel premie u
betaalt met een hoger eigen risico.

Eigen risico gespreid betalen

Verwacht u zorgkosten te maken en betaalt u dit bedrag liever niet
in een keer? OHRA biedt u de mogelijkheid om het verplicht eigen risico van
€ 385,- vooraf in tien maandelijkse termijnen van € 38,50 te betalen. Heeft u
uw eigen risico niet helemaal opgemaakt? Dan storten wij het te veel betaalde
bedrag, in het eerste kwartaal van 2022, terug.
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Aanvullende verzekeringen
De basisverzekering vergoedt een groot deel van de zorg, maar niet alles.
Daarom heeft OHRA verschillende aanvullende verzekeringen. Zo is er altijd
een aanvullende verzekering die bij uw situatie past.

Spoedeisende
medische zorg
buitenland

Sterk

Aanvullend

Extra
Aanvullend

Uitgebreid

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

9

9

9

18

€ 200,- max.
€ 40,- per dag

€ 350,- max.
€ 40,- per dag

€ 500,- max.
€ 40,- per dag

75% tot max
€ 1000,-

75% tot max
€ 2000,-

Vanaf 21 jaar
€ 200,-

Vanaf 21 jaar
€ 200,-

€ 100,-

€ 150,-

(wereld)

Fysiotherapie/
Oefentherapie,
Behandelingen
Alternatieve
geneeswijzen
Orthodontie
tot 18 jaar
Anticonceptie

Vanaf 21 jaar
€ 200,-

Steunzolen
Brillen,
contactlenzen
Fysio
Meeneemservice +
max. € 1,50

€ 75,- per 2 jaar

Max. 9
Behandelingen

Max. 9
Behandelingen

Aanvullende verzekering:
Altijd geaccepteerd
Spoedzorg buitenland volledig vergoed
Jong en oud dezelfde premie
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Max. 9
Behandelingen

FYSIO. OVERHOUDEN. MEENEMEN.

N
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Neem je fysiobehandelingen mee. Houd je aan het eind van het jaar
fysiobehandelingen over? Met een aanvullende verzekering en onze
Fysio Meeneemservice kun je tot 9 behandelingen meenemen naar het
volgende jaar. Dit kost je maximaal € 1,50 per maand. Kijk voor meer
informatie en de spelregels op www.ohra.nl/fysiomeeneemservice.

OHRA Zorgverzekerd op Reis

Zorgeloos op reis? De basisverzekering verzeker spoedeisende zorgkosten
in het buitenland vaak niet of niet volledig. Daarom hebben wij OHRA
Zorgverzekerd op reis. Een losse module, speciaal voor spoedeisende
zorgkosten in het buitenland.

Kies het juiste pakket

Met de OHRA Pakketvergelijker ziet u in één overzicht alle vergoedingen
per aanvullende verzekering. Zo weet u direct waar u aan toe bent. U vindt
de pakketvergelijker en meer informatie over de aanvullende verzekeringen
op www.ohracollectief.nl.

Wat krijgt u vergoed?

Wilt u weten wat de OHRA Zorgverzekering vergoedt? Met de OHRA
Vergoedingenwijzer heeft u snel antwoord. U kunt eenvoudig zoeken op alfabet
of een woord als zoekterm invullen. Ga naar www.ohra.nl/vergoedingenwijzer
en voorkom verrassingen achteraf.
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Tandartsverzekeringen
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoeden wij een groot deel
van de tandartskosten. Dat zit in de basisverzekering. Wilt u dat wij ook
tandartskosten vergoeden voor personen van 18 jaar en ouder? Kiest u dan
voor onze aanvullende tandartsverzekering OHRA TandenGaaf of OHRA
Tand Sterk.

OHRA TandenGaaf

De OHRA TandenGaaf vergoedt alle soorten behandelingen van de tandarts,
mondhygiënist en tandprotheticus. Dus ook kronen, bruggen, implantaten
en techniekkosten. Behandelingen voor tanden bleken, orthodontie en
abonnementskosten voor de tandarts vergoeden wij niet.
Bij OHRA TandenGaaf bepaalt u zelf hoeveel wij elk jaar maximaal betalen
voor uw tandartskosten. U kunt kiezen uit € 250,- of € 500,-. Bij een hoger
bedrag hoort een hogere premie. Wij vergoeden uw tandartskosten tot uw
maximale vergoeding is bereikt.

OHRA Tand Sterk

De OHRA Tand Sterk vergoedt 75 procent tot maximaal eenbedrag van
€ 250,- per jaar. De vergoeding geldt alleen bij behandelingen door tandarts
en/of mondhygiënist. OHRA TandenGaaf en OHRA Tand Sterk hebben geen
eigen risico.

De vergoeding geldt bij de volgende behandelingen:
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•

Controle gebit

•

Gaatjes vullen

•

Gebitsreiniging

•

Röntgenfoto

•

Wortelkanaalbehandeling

•

Verdoving

Extra voordelen
Naast de vrije zorgkeuze biedt de OHRA Zorgverzekering u meer voordelen.
Wij hebben de voordelen voor u op een rij gezet.

Gratis module OHRA Gezond

Als u collectief verzekerd bent bij OHRA, krijgt u van ons gratis de
module OHRA Gezond bij uw OHRA Zorgverzekering. Daarmee krijgt u
bijvoorbeeld kosten vergoed van een EHBO-cursus, sportmedisch advies
of van bewegingsprogramma’s. Ook kunt u gratis een persoonlijke
gezondheidscheck doen. Op naar een nog gezondere levensstijl.

Korting op producten en diensten

Met de OHRA Zorgverzekering krijgt u korting op producten en diensten
die u helpen om gezond en fit te blijven. U krijgt korting op producten en
diensten op het gebied van preventie, behandelingen en hulpmiddelen.
Alle zorgvoordelen worden rechtstreeks door onze partners aangeboden.
Ze hebben dus geen invloed op de hoogte van uw premie. Bekijk alle
aanbiedingen op www.ohra.nl/korting.

Korting op uw premie bij OHRA
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•

Collectiviteitskorting
Wij hebben met veel werkgevers, verenigingen, ouderenbonden,
woningcorporaties, winkelbedrijven en andere organisaties afspraken
gemaakt. U krijgt daardoor korting op uw OHRA Zorgverzekering.
Kijk voor meer informatie op www.ohracollectief.nl.

•

Korting als u per kwartaal of per jaar betaalt
Standaard betaalt u de premie voor uw zorgverzekering per maand.
Wilt u liever per kwartaal betalen? Dan krijgt u 0,5 procent korting.
Betaalt u per jaar? Dan krijgt u 2 procent korting.

Direct uw zorgverzekering afsluiten?

Kijk dan op www.ohracollectief.nl. Hier kunt u ook meteen uw premie
berekenen en de OHRA Zorgverzekering afsluiten.

OHRA Zorg is een handelsnaam van Distributie Zorgverzekeringen B.V. gevestigd te Arnhem
(KvK-nummer: 18115656 – AFM-nummer: 12012829).
OHRA Zorg is bemiddelaar van OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OWM CZ Groep U.A. Lees meer
informatie over de distributie van onze zorgverzekeringen op www.ohra.nl/zorgdistributie.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kijk voor meer informatie op
www.ohracollectief.nl

