
€80KORTINGOP DE JAARPREMIE**Korting geldt pervolwassen verzekerde

Klik, vergelijk en scoor de beste zorg voor sporters! 
Met de Hockey Zorgpolis bent u verzekerd van de beste zorg voor sporters. 
U heeft toegang tot de SportZorgConsulent die sporters begeleidt bij onder 
andere blessurebehandeling en snel herstel. Bovendien kunt u rekenen op 
extra voordeel:
• 1 80,- korting op de jaarpremie voor volwassen verzekerden
• Het Privé Zorgpakket de eerste 6 maanden gratis 
• Ook uw gezinsleden profi teren van dit aanbod!

Benieuwd naar de vele voordelen van de Hockey Zorgpolis? 
Neem contact op met uw verzekeringsadviseur of ga naar www.onvz.nl/hockey 
U kunt online:
• De Hockey Zorgpolis vergelijken met uw huidige verzekering
• De premie berekenen

Direct de Hockey Zorgpolis afsluiten? 
Kies dan online uw verzekeringsadviseur.

Als u nu kiest voor de ONVZ Hockey Zorgpolis 
bent u verzekerd van:

•  Toegang tot een speciaal netwerk van 
geselecteerde sportfysiotherapeuten en 
professionele sportcentra.

•  Ruime vergoeding van o.a. sportbraces, 
-brillen en steunzolen.

•  Persoonlijke begeleiding naar kwalitatieve 
zorg door de SportZorgConsulent. 

•  Basisverzekering en aanvullende verzekering(en) 
met absoluut vrije keuze van zorgverleners in 
heel Nederland. 

•  De aanvullende verzekeringen Hockey 
Zorgpolis Extra, Plus en Compleet zonder 
medische acceptatie. 

•  Ook gezinsleden kunnen de Hockey 
Zorgpolis afsluiten, zelfs als zij geen KNHB-
lid zijn. Voor volwassen gezinsleden geldt ook 
de korting van 1 80,- op de jaarpremie. 

Bel uw verzekeringsadviseur of ga naar 
www.onvz.nl/hockey

SCOOR DE 
BESTE ZORG 
VOOR 
SPORTERS!

HOCKEYERS 
VERDIENEN HET 

Uw verzekeringsadviseur:

ONVZ HOCKEY ZORGPOLIS
OOK VOOR UW GEZINSLEDEN • EXTRA DEKKING 
VOOR SPORTZORG

ONVZ zorgt beter voor u

ONVZ Zorgverzekeraar
Postbus 392
3990 GD Houten
Telefoon 030 639 64 93
www.onvz.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. H
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Aanvullende verzekeringen

Verzekerde kosten Hockey Zorgpolis
Extra

Hockey Zorgpolis
Plus

Hockey Zorgpolis
Compleet

Farmaceutische hulp 
(o.a. medicijnen)

Max. 1 4.540,- 
Vergoeding eigen bijdrage 
gereg. homeopathische 
preparaten

Max. 1 4.540,- 
Vergoeding eigen bijdrage 
gereg. homeopathische 
preparaten

Max. 1 4.540,- 
Vergoeding eigen bijdrage 
gereg. homeopathische 
preparaten, anticonceptiva 
en zelfzorgmiddelen

Fysio-/oefentherapie, 
manuele therapie

Aanvullend: 
max. 9 behandelingen 
alleen voor (sport)-
fysiotherapie

Aanvullend: 
max. 18 behandelingen 
alleen voor (sport)-
fysiotherapie

Volledig

Orthodontie Geen vergoeding Tot 18 jaar, max. 1 1.365,- Tot 18 jaar volledig

Alternatieve 
geneeswijzen

Max. 1 27,- per beh. 
tot max. 20 beh. 
(indien bij arts)

Max. 1 27,- per beh. 
tot max. 20 beh. 
(indien bij arts)

Volledig tot max. 1 1000,- 
per jaar (indien bij arts)

Chiropractie, Acupunctuur Geen vergoeding Volledig Volledig

Brillenglazen / 
contactlenzen

Geen vergoeding Geen vergoeding Max. 1 500,- per 3 jaar

Let op: dit overzicht is een verkorte weergave van de vergoedingen. Kijk voor het volledige dekkingsoverzicht op www.onvz.nl/hockey

SportZorgConsulent

• Persoonlijke begeleiding door SportZorgConsulent naar kwalitatieve zorg voor, tijdens en na een operatie

• Uitgebreide (schriftelijke) informatie op maat over behandelmethodes en ziektes

• Second opinion via speciaal netwerk van ervaren medisch specialisten

• (Second) opinion specifi ek voor sportgerelateerde klachten bij sportarts SMA

• Gratis speciale medische check-up of sportkeuring eenmaal per jaar

• Direct contact met een diëtist of (sport)arts voor leefstijladviezen (o.a. voeding en beweging)

• Lifestyle evenementen: een aantal maal per jaar met wisselende dagprogramma’s

• Sportpakket bestaande uit vergoeding van sportbrillen-/lenzen, sportbraces en steunzolen voor sportschoenen

Hockey Zorgpolis Tandfi t

Hockey Zorgpolis 
Tandfi t 

Module
AA

Module
B

Module
C

Tandheelkundige hulp 
voor verzekerden vanaf 
18 jaar

75% tot max. 1 250,- 
per kalenderjaar

Volledig 
(incl. techniekkosten) 
tot max. 1 500,- per 
kalenderjaar

Volledig 
(incl. techniekkosten) 
tot max. 1 1500,- per 
kalenderjaar

ONVZ Privé Zorgpakket

• Privé Kamer: een eenpersoonskamer bij ziekenhuisverblijf

•  Mogelijkheid tot uitbreiding met Privé Zorg Luxe; o.a. internetaansluiting, uitgebreide maaltijden, krant en eigen 
koelkast gevuld met diverse dranken

•  Mogelijkheid tot uitbreiding met de Privé Zorg Assistent die u ondersteunt bij al uw zaken rondom
uw ziekenhuisverblijf

ONVZ Hockey Zorgpolis

ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

Vergoeding van kosten voor o.a. ziekenhuisopname, specialistische hulp, huisarts, genees-
middelen en voor verzekerden tot 18 jaar algemene tandheelkundige hulp. Daarnaast heeft
u met de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering absoluut vrije keuze van zorgverleners.

ONVZ Hockey Zorgpolis 
Complete zorgverzekering speciaal voor sporters

Goede zorg is belangrijk. Als hockeyer verlangt u het 
allerbeste voor uw gezondheid. Uw sportieve levensstijl 
is bepalend voor uw behoefte aan zorg.

Een ‘gewone’ zorgverzekering is voor u dan wellicht niet toereikend. Het liefst krijgt 
u zorg die is afgestemd op uw specifi eke situatie. Zorg die niet alleen gericht is op 
behandeling maar ook op preventie van sportblessures. Denkt u daarbij aan sport-
fysiotherapie, een jaarlijkse sportkeuring en vergoedingen voor bijvoorbeeld 
sportbrillen en sportbraces. ONVZ heeft daarom samen met de KNHB een zorgpolis 
ontwikkeld die inspeelt op de behoeften van hockeyers. Voor ONVZ – als specialist 
in zorg – is gezond zijn en gezond blijven een belangrijk uitgangspunt. 
Wij ondersteunen dan ook projecten waarbij beweging en gezondheid centraal staan. 
Dankzij de sponsorband tussen ONVZ en de KNHB – sinds 1998 – én dankzij uw 
gezonde levensstijl, profi teert u als KNHB-lid van een aantrekkelijke korting van 
1 80,- op de jaarpremie. Ook uw gezinsleden kunnen de Hockey Zorgpolis afsluiten.

Kies uit Hockey Zorgpolis Extra, Plus en Compleet
ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. 
Wij schrijven u dan ook niet voor naar welke arts of andere zorgverlener u moet 
gaan. Dat bepaalt u zelf. Wat we wél doen? Zorg en begeleiding bieden die zijn 
afgestemd op uw specifi eke behoeften als sporter. Want alleen de beste zorg is 
goed genoeg voor u.

ONVZ onderscheidt zich niet alleen van andere zorgverzekeraars met de bijzondere 
ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering met vrije keuze van zorgverleners, maar 
ook met aanvullende verzekeringen. Zo bieden wij speciaal voor u als hockeyer 
aanvullende verzekeringen die zijn afgestemd op uw sportieve levensstijl. 
Naar gelang uw wensen kiest u voor de Hockey Zorgpolis Extra, Plus of Compleet. 
Deze variëren van een beperkte aanvullende dekking tegen een aantrekkelijke prijs 
tot en met een zeer uitgebreide dekking. Ook kunt u desgewenst een aanvullende 
tandartsverzekering afsluiten.

ONVZ Hockey Zorgpolis

ONVZ SportZorgConsulent ONVZ Tandfi t ONVZ Privé Zorgpakket

Hockey Zorgpolis 
Compleet

Hockey Zorgpolis 
Plus

Hockey Zorgpolis 
Extra

ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

ONVZ Privé Zorgpakket: nu 6 maanden gratis
Op 1 januari 2007 introduceert ONVZ het ONVZ Privé Zorgpakket. Hiermee kunt u 
bij ziekenhuisopname rekenen op een eenpersoonskamer. Zo kunt u in alle rust en 
privacy herstellen van uw operatie of behandeling. Daarnaast kunt u kiezen voor 
een aantal ondersteunende diensten. Privé Zorg Luxe biedt bijvoorbeeld een aantal 
extra’s op uw kamer om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En als u 
voor de dienstverlening van de Zorg Assistent kiest, dan begeleidt deze u onder 
andere bij opname in het ziekenhuis en regelt op uw verzoek uw vervoer van en 
naar het ziekenhuis. Als u nu de Hockey Zorgpolis afsluit maakt u 6 maanden gratis 
kennis met het ONVZ Privé Zorgpakket.

Spelregels van de Hockey Zorgpolis
•  De Hockey Zorgpolis bestaat uit minimaal de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 

+ één van de aanvullende verzekeringen; Hockey Zorgpolis Extra, Plus of Compleet. 
•  De Hockey Zorgpolis kan uitsluitend worden afgesloten door KNHB-leden en 

hun gezinsleden. 
•  De korting van 1 80,- op de jaarpremie geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar 

en ouder.
•  Deze korting geldt voor ieder jaar dat de Hockey Zorgpolis loopt, 

mits één van de verzekerden op de polis lid is van de KNHB.
•  De premiekorting is uitsluitend van toepassing op de aanvullende verzekeringen 

Hockey Zorgpolis Extra, Plus en Compleet.


