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BEPALINGEN Delta Lloyd Zorgverzekering NV
ABN AMRO Gezondheidsservices
MODEL ONDERDEELL

Z 03.2.32 Zorgverzekeringen
GELDIGHEID

Geldend vanaf 1 januari 2008

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

Deze bepalingen zijn van toepassing op de ABN AMRO
Gezondheidsservices. De ABN AMRO Gezondheids-
services zijn bestemd voor iedereen die een ZorgBeter
Polis heeft gesloten. U kunt alleen gebruikmaken van
de ABN AMRO Gezondheidsservices zolang de
ZorgBeter Polis van kracht is en de premie hiervoor
tijdig is voldaan.
Artikel 1 tot en met 11 en artikel 13 van de algemene
polisvoorwaarden van de ZorgBeter Polis zijn ook van
toepassing op de ABN AMRO Gezondheidsservices. 

ARTIKEL 2

ABN AMRO GEZONDHEIDSSERVICES

ARTIKEL 2.1

ALGEMEEN

In de beschrijving van de vergoedingen wordt eerst 
de vergoeding en het maximaal te vergoeden bedrag
of kortingspercentage vermeld, daarna eventuele
voorwaarden en bijzonderheden.

Voor zover een vergoeding is gemaximeerd, geldt dit
maximum per kalenderjaar per verzekerde. 

Vergoeding op grond van de ABN AMRO Gezondheids-
services vindt uitsluitend plaats als geen aanspraak 
op vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet,
AWBZ, Wmo of enige aanvullende verzekering bestaat. 

De ABN AMRO Gezondheidsservices hebben betrekking
op zorg en diensten in Nederland zoals omschreven in
artikel 2.2 tot en met 2.8.

ARTIKEL 2.2

ZORGBEMIDDELING BIJ WACHTLIJSTPROBLEMATIEK

Als medische behandeling niet binnen een redelijke
termijn kan plaatsvinden vanwege een bestaande
wachtlijst voor die behandeling, kunt u Delta Lloyd
verzoeken om voor u te bemiddelen. U kunt hier-
voor contact opnemen met de Helpdesk ABN AMRO
ZorgBeter. Telefoonnummer 070 310 08 33. 
Delta Lloyd onderzoekt dan of eerdere behandeling
elders in Nederland of in het buitenland mogelijk is.

Voorwaarde
De kosten voor zorg waarvoor bemiddeld wordt,
komen voor vergoeding in aanmerking op grond 
van de ZorgBeter Polis of een aanvullende zorgver-
zekering in het kader van ABN AMRO ZorgBeter
Collectief. 

ARTIKEL 2.3

BEWEEGADVIES

U heeft recht op volledige vergoeding van één 
beweegadvies of één fittest. Ook heeft u recht op een
kassakorting van 10% op aan het beweegadvies of 
de fittest gerelateerde producten en dienstverlening.

Voorwaarde
De kosten worden uitsluitend vergoed en de korting
wordt uitsluitend verleend als u gebruik maakt van
door Delta Lloyd gecontracteerde centra. De kassa-
korting wordt verleend op grond van de gemaakte
afspraken tussen Delta Lloyd en het gecontracteerde
centrum. 

Meer informatie
Raadpleeg voor de adressen van de door Delta Lloyd
gecontracteerde centra www.abnamro.nl/zorgbeter.
Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u contact
opnemen met de Helpdesk ABN AMRO ZorgBeter.
Telefoonnummer 070 310 08 33.

ARTIKEL 2.4

SPORTIEF WANDELEN

U heeft recht op een vergoeding tot maximaal € 25,-
van kosten voor sportief wandelen of Nordic Walking
onder professionele begeleiding.

ARTIKEL 2.5

PREVENTIEVE CURSUSSEN

U heeft recht op vergoeding van kosten voor cursussen
gericht op het bevorderen van de gezondheid zoals
bijvoorbeeld:
– gewichtscontrole;
– preventie van hart en vaatziekten;
– stoppen met roken.

Delta Lloyd vergoedt maximaal € 250,- voor alle 
cursussen tezamen. 

ARTIKEL 2.6

GRIEPVACCINATIE

U heeft recht op volledige vergoeding van kosten 
voor een griepvaccinatie.

Voorwaarde
De kosten van de griepvaccinatie worden alleen 
vergoed als deze wordt uitgevoerd door de huisarts 
of in een door Delta Lloyd gecontracteerde instelling. 

Meer informatie
Raadpleeg voor de adressen van de door Delta Lloyd
gecontracteerde instellingen www.abnamro.nl/zorgbeter.
Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u contact
opnemen met de Helpdesk ABN AMRO ZorgBeter. 
Telefoonnummer 070 310 08 33.
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ARTIKEL 2.7

VERHAALSBIJSTAND

U heeft recht op rechtsbijstand bij het verhalen 
van persoonlijke schade (bijvoorbeeld eigen risico,
kleding- of inkomensschade) ten gevolge van een 
ongeval waarvoor een derde aansprakelijk kan worden
gesteld, of als er recht bestaat op smartengeld.

Voorwaarde
De kosten voor zorg die het gevolg zijn van het onge-
val komen voor vergoeding in aanmerking op grond
van de ZorgBeter Polis of een aanvullende zorgver-
zekering in het kader van ABN AMRO ZorgBeter
Collectief.

Bijzonderheid
U dient op het declaratieformulier te vermelden dat 
de gedeclareerde kosten voor zorg het gevolg zijn 
van een ongeval. Na ontvangst van dit formulier 
informeert Delta Lloyd bij u naar de toedracht van 
het ongeval. Op basis van deze gegevens verstrekt 
Delta Lloyd u nadere informatie over de mogelijkheden
van de hulp die Delta Lloyd u kan verlenen.
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ARTIKEL 2.8

OVERIGE GEZONDHEIDSSERVICES

Delta Lloyd heeft met een aantal leveranciers van 
zorg en/of diensten afspraken gemaakt over kortings-
regelingen. De kortingsregeling wordt verleend door
de gecontracteerde zorg- of dienstverlener op grond
van de gemaakte afspraken met Delta Lloyd.

De kortingsregelingen kunnen tussentijds wijzigen. 
De actuele kortingsregelingen kunt u terugvinden op
www.abnamro.nl/zorgbeter. Heeft u geen toegang 
tot internet, dan kunt u contact opnemen met de
Helpdesk ABN AMRO ZorgBeter. Telefoonnummer 
070 310 08 33.


