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Polis

Uitgiftedatum polisblad 1 januari 2008

Verzekeringnemer De heer V. Model
7taartsesreteiPnaJ

DATSLEDOMJJ7209

Verzekeringsgegevens
Naam verzekerde V. Model
Geboortedatum 3 juni 1958
Relatienummer 301963817
Burgerservicenummer/Sofi-nummer 882116813
Eigen risico:
- verplicht per verzekeringsjaar € 150,00

feitcellocdleebrooV999999102tietivitcelloC
Collectiviteitskortingen:
- Beter Af Polis 5%
- Beter Af Plus Polis 5%
- Beter Af Tandarts Polis 5%

mutadsgnagnI      Premie         Collectiviteitskorting Te betalen premie
Basisverzekering

04,78€06,4€00,29€8002-10-10siloPfAreteB

Aanvullende verzekeringen
Beter Af Plus Polis 2 sterren 01-01-2008 € 12,65 € 0,63 € 12,02
Beter Af Tandarts Polis 1 ster 01-01-2008 € 12,15 € 0,61 € 11,54
Beter Af Extra Pakket 01-01-2008 gratis gratis

69,011€dnaamrepeimerpnelatebeT

Deze polis is geldig tot en met 31 december 2008. Dit polisblad vervangt alle eerder afgegeven polisbladen.

Voor meer informatie kijkt u op www.groeneland.nl of belt u naar 0900 – 8460 (€ 0,05 p/m).

Groene Land Achmea, Postbus 631, 8000 AP  ZWOLLE.

Jeroen van Breda Vriesman
voorzitter Directie

                                       Zie ommezijde voor een toelichting.

De basispremie (premiegrondslag) voor de basisverzekering bedraagt € 1.104,00 voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Voor de Zorgverzekering is Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V. (KvK 30208635 /UZOVI 3312) de verzekeraar en voor de aanvullende verzekeringen is 

Achmea Zorgverzekeringen N.V. (KvK 28080300) de verzekeraar.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de 

persoon, die de verzekering 

heeft afgesloten en die alle 

correspondentie van ons 

ontvangt. De verzekeringnemer 

betaalt ook altijd de premie.

Verzekeringsgegevens

Hier vindt u het overzicht van 

de verzekeringsgegevens van 

de verzekerde. Iedere 

verzekerde heeft een eigen 

polisblad.

Premies

Hier kunt u zien wat de 

premies bedragen van de 

gekozen verzekeringen 

zonder de collectiviteits-

korting.

Collectiviteitskorting

Hier ziet u hoeveel premiekorting u ontvangt, omdat u collectief verzekerd bent.

Eigen risico

Iedere verzekerde vanaf 18 

jaar heeft per jaar een 

verplicht eigen risico van

€ 150,-. Het vrijwillig eigen 

risico kiest u zelf en varieert 

tussen € 0,- en € 500,-.

Uitgiftedatum polisblad
Dit is de datum waarop uw polisblad is geprint. Dit is niet de ingangsdatum van uw verzekering.

Ingangsdatum

De datum waarop de 

verzekering bij ons is 

afgesloten.


