Het beste zorgadvies
en ook nog korting
op uw zorgverzekering?

r
Bespaa
eld
gemidd .
p.p
€ 100,-

Wilt u een zorgverzekering die het beste bij u past? Betaalt u nu niet teveel?
Of is de keuze voor uw eigen arts, fysiotherapeut en ziekenhuis belangrijk?
Vivium heeft voor u kortingen geregeld bij zeven zorgverzekeraars en
adviseert u graag over de zorgverzekering die het beste aansluit op uw
persoonlijke situatie en zorgbehoefte. U bespaart tot wel € 100,- per jaar via
het Vivium Zorgcollectief en u bent goed verzekerd!

Deelnemende Verzekeraars
In samenwerking met SUCSEZ bieden wij het Vivium Zorgcollectief aan
bij: Avéro Achmea, Delta Lloyd, Menzis, OHRA, ONVZ, VGZ en Zilveren
Kruis. Bent u nu bij één hiervan verzekerd, maar ontvangt u nog geen
collectiviteitskorting? Dan kunt u zich alsnog aansluiten bij het Vivium
Zorgcollectief en bespaart u direct op uw zorgverzekering!

Bekijk en vergelijk
Op www.vivium.nl/zorgverzekering kunt u via de vergelijkingsmodule kijken
welke verzekering bij u past en hoeveel u kunt besparen in 2018. Of maak
een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bij u in de regio is de
SUCSEZ adviseur op: 12 december in Hilversum, 13 december in Huizen en
15 december in Bussum.

Zorgverzekering vergelijken?

J
 a, bel mij voor 20 december voor een polis check. De adviseur van
SUCSEZ bekijkt en vergelijkt vrijblijvend uw zorgverzekering.
(vul onderstaande gegevens in)

Of regel uw korting meteen en vul onderstaande bon in!
 a, ik ben al verzekerd bij één van de verzekeraars van het Vivium
J
Zorgcollectief en wil graag gebruikmaken van de collectiviteitskorting.
(vul onderstaande gegevens in)

Voorletter(s):

Achternaam:		

m/v

Geboortedatum:
Straat:			
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Zorgverzekeraar:

Polisnummer:

Huisnummer:

Mijn partner wonend op hetzelfde adres wil de korting ook:
Naam:			

m/v

Geboortedatum:
Zorgverzekeraar:

Polisnummer:

Datum:

Handtekening:

Het Vivium Zorgcollectief is exclusief voor Vivium leden. Nog geen lid?
Ik wil lid worden van Vivium Services en betaal voor het lidmaatschap 2018 € 19,90.
SUCSEZ B.V. staat ingeschreven in het Wft-register (nr. 12012119) en is aangesloten bij Kifid (nr. 300.008196).
SUCSEZ is partner van Vivium Zorggroep en als verzekeringsadviseur gespecialiseerd in zorgverzekeringen.

Stuur de ingevulde antwoordbon naar:
SUCSEZ B.V. - Postbus 150 - 2810 AD Reeuwijk.
Vergeet niet een postzegel te plakken.
Heeft u vragen over de premie, declaraties of voorwaarden?
Bel de Vivium SUCSEZ advieslijn 24 uur per dag, 7 dagen per week: 088-1210206.

