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Wijzigingen Aanvullende verzekeringen 2021
Wijzigingen in de aanvullende verzekering ZorgBewust, ZorgGoed, ZorgBeter en ZorgBest
ZorgBewust

ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Dekking
Fysiotherapie,
manuele therapie en
oefentherapie

De behandelingen kunnen (deels) op afstand worden gegeven in de vorm van videoconsulten.
Dit kan alleen als je hier toestemming voor geeft.

Leefstijlcoaching

Dit is een nieuwe
dekking. Vergoeding
75% maximaal
€ 100,- per jaar voor
leefstijlcoaching
georganiseerd
door Welshop of
Vitalmindz.

Dit is een nieuwe
dekking. Vergoeding
75% maximaal
€ 200,- per jaar voor
leefstijlcoaching
georganiseerd door
Welshop of Vitalmindz.

Dit is een nieuwe
dekking. Vergoeding
75% maximaal
€ 400,- per jaar voor
leefstijlcoaching
georganiseerd door
Welshop of Vitalmindz.

Wijzigingen in de aanvullende tandartsverzekering TandGoed, TandBeter en TandBest
TandGoed

TandBeter

TandBest

Dekking
Geregistreerd
mondhygiënist

Vanaf juli 2020 kun je ook bij de geregistreerd mondhygiënist terecht voor bepaalde voorbe
houden behandelingen zoals zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Wijzigingen in alle bovengenoemde verzekeringen
Algemeen
Correspondentie op
papier

Wij communiceren met je op digitale wijze. Wil je toch een correspondentiestuk op papier
ontvangen? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij onze klantenservice. Je krijgt op
deze manier alsnog jouw correspondentiestuk op papier. Je verzoek geldt alleen voor het
correspondentiestuk dat je opvraagt. Alle toekomstige correspondentie ontvang je gewoon weer
digitaal op de gebruikelijke wijze.

Einde van de
verzekering

Wij hebben het recht de verzekering eenzijdig te beëindigen als wij de betrokken verzekering
uit de markt nemen of niet langer aanbieden.

Rechtstreeks betaalde
declaraties

Wij vergoeden zorg niet rechtstreeks aan een zorgverlener als deze onder een wettelijke
sanctieregeling valt. In deze gevallen vergoeden wij de zorg aan jou.

Wijzigingen Aanvullende verzekeringen Ditzo 2021

2/3

Algemeen
Vitality

Aan het einde van ieder polisjaar wordt op 31 december vastgesteld wat de a.s.r.-Vitality status is
van deelnemers. Op basis van deze status (brons, zilver, goud of platina) wordt de cashback over
de aanvullende verzekering/tandartsverzekering vastgesteld. De cashback wordt na 1 februari
uitgekeerd.
In het geval van een premieachterstand wordt de cashback alleen berekend over het aantal
maanden dat er premie betaald is. Voor de maanden waarvoor op het moment van berekenen
geen premie betaald is, wordt geen cashback uitgekeerd. Ook na achteraf betalen van de
premieachterstand heeft dit geen invloed meer op de vaststelling van de cashback. Het recht
op cash back komt geheel te vervallen als wij je aanvullende verzekering/tandartsverzekering
hebben beëindigd in verband met premieachterstand.
Meer lezen over cashback op je verzekering? Kijk dan op https://www.asr.nl/vitality/beloningen/status

57387_1120

Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden. Deze kun je vinden op
www.ditzo.nl/zorgverzekering. Op www.ditzo.nl/service stel je je vraag op elk door jou gewenst moment. Wil je weten
hoe je ons kunt bereiken, ga dan naar www.ditzo.nl/contact. Aan dit document kun je geen rechten ontlenen.
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