
Werknemer (Ohra)  
 
  
Collectieve zorgverzekering van VOS/ABB vanaf € 81,37. De laagste in de branche! 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw werkgever heeft gekozen voor een collectieve zorgverzekering van VOS/ABB. U én uw gezin 
kunnen hiervan maximaal profiteren! U krijgt een aanzienlijke korting op uw premie, uw werkgever kan 
bijdragen aan uw premie én u heeft recht op extra uitgebreide dekkingen. Uw werkgever wil er 
namelijk alles aan doen om u gezond te houden. Lees snel verder! 
 
Verzekeraar is OHRA 
VOS/ABB heeft gekozen voor de verzekeraar OHRA omdat deze een aanbod doet dat zich kenmerkt 
door  maximale zorg, maximale keuze vrijheid, een scherpe prijs, gemak en snelheid. Bereikbaarheid 
is maximaal via telefoon en internet. In klantenpanels behaalt OHRA een hoge score.  Direct 
verzekeren betekent direct voordeel voor u. 
 
Maximale premiekorting voor u en uw gezinsleden 
Een belangrijk voordeel van deze collectieve zorgverzekering via werkgever is de premiekorting. U 
betaalt voor uw basisverzekering slechts € 81,37 voor een restitutiepolis per volwassene per maand. 
Bij betaling per jaar is de premie € 947,00, omgerekend bedraagt de maandpremie slechts € 79,00.De 
laagste premie in de branche!  
Deze aantrekkelijke premie geldt bovendien voor al uw gezinsleden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd ook voor de aanvullende pakketten. 
 
Een zeer compleet aanvullend pakket al vanaf € 13,50 
Deze collectieve zorgverzekering is exclusief samengesteld voor de medewerkers. Deze is speciaal 
uitgerust met een extra dekking voor 14 behandelingen fysiotherapie en € 750 vergoeding voor 
psychotherapie. Voor kinderen tot 18 jaar is orthodontie tot maximaal € 1.000 gratis meeverzekerd. Dit 
uiterst uitgebreide pakket is uniek in de markt en wordt door andere partijen aangeboden voor meer 
dan € 18,00. Deze uitgebreide dekking krijgt u al vanaf pakket 2 OHRA Extra Aanvullend.  
 
Regel het vandaag nog  
Neem vandaag nog de tijd om de brochure door te lezen en uzelf te overtuigen van het aantrekkelijke 
aanbod van uw werkgever. Op de achterkant van de brochure staat een stappenplan welke u kunt 
gebruiken voor het aanvragen van een nieuwe zorgverzekering. Zo bent u ervan verzekerd dat u op 
tijd de beste zorgverzekering afsluit. 
 
Wilt u gebruik maken van het pakket, stuur dan direct het aanvraagformulier en opzegkaartje terug of 
ga naar www.ohra.nl/VOSABB.346 Vergeet niet uw collectiviteitnummer 346 te melden.  
Heeft u nog vragen, belt u dan met de Helpdesk van OHRA, telefoonnummer 026-4004040. Zij zijn  
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 
uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
OHRA 
 


