Speciaal voor de leden van KBO Fryslân
KBO Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar
Speciaal voor leden van de KBO Fryslân heeft De Friesland een collectieve zorgverzekering.
Met deze collectieve zorgverzekering regelt u als lid van de KBO Fryslân een
zorgverzekering met een scherpe premie, uitgebreide dekking, uitstekende bereikbaarheid
en administratief gemak. Bovendien profiteert niet alleen u maar ook uw eventuele partner
en gezinsleden van de premiekorting en de vele voordelen die De Friesland biedt, zoals
wachtlijstbemiddeling, korting op leuke en sportieve activiteiten en de beste zorg bij u in de
buurt.
Over De Friesland
Met ruim 500.000 verzekerden is De Friesland de vijfde zorgverzekeraar van Nederland. De
Friesland heeft geen winstdoelstelling. Hoewel de geschiedenis van De Friesland in het
Friese ligt, heeft De Friesland in vrijwel elke Nederlandse gemeente verzekerden. Deze
positie biedt grote voordelen voor u. We zijn klein genoeg gebleven om klantgericht en
slagvaardig te zijn, maar zijn groot genoeg om goede zorg te kunnen garanderen voor al
onze klanten in heel Nederland.
Klanttevredenheid
In het jaarlijkse onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek door het NIVEL worden wij al
jaren beoordeeld boven de 8! Met dit cijfer behoren we tot de top van Nederland en daar zijn
we trots op! Onze klanten zijn zeer tevreden over onder andere onze persoonlijke
telefonische bereikbaarheid en de snelle uitbetaling van declaraties. Onze nuchtere
mentaliteit draagt er aan bij dat we alles wat we doen ook zo efficiënt mogelijk doen.
Uw voordeel als KBO Fryslân-lid
• De premiekorting geldt zowel voor u als ook voor uw eventuele partner en
gezinsleden;
• U kunt overstappen zonder medische selectie op uw zorgverzekering;
• AV 55 Plus biedt u o.a. uitgebreide dekking voor vervangende mantelzorg, royale
dekking voor fysiotherapie en vergoeding van uw eigen bijdrage voor het
geneesmiddelenvergoedingsysteem;
• Bij de AV 55 Plus bieden wij u tevens een gratis reisverzekering voor 21 dagen.
Meer weten?
Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland maar wilt u profiteren van ons aanbod? Neem dan
contact met ons op via (058) 291 31 31 of ga naar www.defriesland.nl voor meer informatie.
Ook als u al verzekerd bent bij De Friesland kunt u als KBO Fryslân-lid profiteren van de
korting. Ook in dat geval kunt u contact met ons opnemen.

