Dé zorgverzekeraar van Oost-Nederland

Samen zijn we Salland
Aanvullende verzekeringen 2009

4006027_Extraplus-2009.indd 2

Extra/Plus/Top

16-10-2008 15:15:17

Samen zijn we Salland
Kies voor Salland. Dan staat een coöperatie met 100.000 verzekerden achter u. Met maar één belang: uw ge
zondheid en welzijn. Bij Salland hebben we geen winstoogmerk. Van uw premie investeren we 95% weer in
goede zorg. In ziekenhuizen bij u in de buurt, de huisarts bij u in de wijk of in extra zorg bij u in de straat. Of
u zich nu uitgebreid of minder uitgebreid wilt verzekeren: wij hebben het goede pakket voor u.

Keuze uit Extra,
Plus of Top
Naast de Basispolis kunt u een
aanvullende verzekering afsluiten. Dat is
een verzekering die vergoedingen biedt
die niet in de Basispolis zijn opgenomen. Bij
Salland kunt u kiezen uit drie aanvullende

Sandra van Dalen: “Ik heb gekozen voor de Salland Extra. Ik heb nu
een goede dekking voor fysiotherapie en een kleine vergoeding voor de tandarts
om de eerste kosten op te vangen. Dat is voor mij voldoende.”

Piet Cremer: “Ik ben al jaren tevreden met mijn Plusverzekering.

Van Salland begreep ik dat dit de meest verkochte aanvullende
verzekering is. Dat kan ik goed begrijpen. Want de Plus biedt ook mij
een prima balans tussen premie en mijn verzekeringsbehoefte.”

pakketten: de Extra, Plus of Top, die oplopen

Annie Verschuren: “Op basis van onze ervaring

in premie en vergoedingen. Oftewel lagere
vergoedingen voor een lagere prijs of hogere
vergoedingen voor wat meer premie.
Aanmelden en direct geaccepteerd
worden kan op www.salland.nl.

hebben we gekozen voor de meest uitgebreide polis die
Salland biedt: de Salland Top. We hebben nog al eens
van zorg gebruik moeten maken. Gelukkig gaat
het nu beter, maar je weet immers nooit
wat er kan gebeuren.”

Alle voordelen op een rijtje
✓
✓
✓
✓
✓

Altijd een zorgverzekering die bij u past
Geen medische selectie
Een ruime tandartsvergoeding in alle pakketten
Zeer ruime vergoeding voor fysiotherapie
Snelle uitbetaling van declaraties, binnen 10 werkdagen

Kijk voor de premie in de premiebijlage of op www.salland.nl.
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Extra/Plus/Top

Vergoedingen 2009
Sallands aanvulling
op de Basispolis
Alternatieve geneeswijzen
Acupunctuur, alternatieve geneesmiddelen,
antroposofie, chiropractie, Gestalttherapie,
haptotherapie, homeopathie, manuele
geneeskunde, Moerman therapie, natuur
geneeswijzen, neuraal therapie, orthomanipu
latie, osteopathie en osteomanipulatie
Behandeling van gezicht en voeten
Acnebehandeling*
Dermatografie en camouflagetherapie*
Littekenbehandeling*
Ontharing*
Pedicure bij suikerziekte
Podotherapie en podologie
Steunzolen
Bijzondere zorg
Begeleiding bij levensbedreigende ziektes*
Psoriasisdagbehandeling*
Therapeutisch zwemmen voor reuma
patiënten
Buitenlanddekking algemeen
Spoedeisende zorg in aanvulling op de
Basispolis
Repatriëring en vervoer overledene
Farmaceutische zorg (geneesmiddelenzorg)
Geneesmiddelen*

Inhalatoren
Overige geregistreerde geneesmiddelen*
Geboortezorg
Couveuse nazorg / uitgestelde kraamzorg
Gebruik verloskamer zonder medische
indicatie
Kraampakket
Kraamzorg
Lactatiekundige
Zwangerschapscursussen
Hulpmiddelen
Alternatief gebruik pessarium
Brillen (glazen en gelijktijdig aangeschafte
monturen) of lenzen
Heupprotectoren
Hoorapparaat
Huur medische apparatuur*
Huur uitleenartikelen thuiszorg
Huur UV-A of -B bestralingsunit*
Pijnvermindering bij bevalling
Plaswekker
Pruik
Levensfasezorg
Sterilisatie
Medisch specialistische zorg
Flebologie en proctologie
Lensimplantaties

Ooglaserbehandeling

Ooglidcorrectie*,**

Extra

Plus

Top

80% tot max. € 500,- per kalenderjaar
(consult en geneesmiddelen samen, mits
uitgevoerd/verstrekt door een door Salland
erkende zorgverlener; zie de uitgebreide
voorwaarden)

80% tot max. € 700,- per kalenderjaar
(consult en geneesmiddelen samen, mits
uitgevoerd/verstrekt door een door Salland
erkende zorgverlener; zie de uitgebreide
voorwaarden)

80% tot max. € 800,- per kalenderjaar
(consult en geneesmiddelen samen, mits
uitgevoerd/verstrekt door een door Salland
erkende zorgverlener; zie de uitgebreide
voorwaarden)

80% tot max. € 300,- per kalenderjaar (voor de
genoemde behandelingen samen)

80% tot max. € 500,- per kalenderjaar (voor de
genoemde behandelingen samen)

80% tot max. € 800,- per kalenderjaar (voor de
genoemde behandelingen samen)

max. € 50,- per kalenderjaar

max. € 90,- per kalenderjaar
80% tot max. € 55,- per kalenderjaar (voor
de genoemde behandelingen samen)

max. € 90,- per kalenderjaar
80% tot max. € 75,- per kalenderjaar (voor
de genoemde behandelingen samen)

max. € 60,- per dag tot max. € 455,- per
kalenderjaar
80% van max. 42 behandelingen per
kalenderjaar

max. € 60,- per dag tot max. € 575,- per
kalenderjaar
80% van max. 42 behandelingen per
kalenderjaar

€ 3,- per keer tot max. € 120,- per kalenderjaar

€ 3,- per keer tot max. € 150,- per kalenderjaar

in EU-, EER- en verdragsland: 100%
overige landen: in totaal max. € 20.000,- per
jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en
vervoer overledene samen)

in EU-, EER- en verdragsland: 100%
overige landen: in totaal max. € 20.000,- per
jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en
vervoer overledene samen)

in EU-, EER- en verdragsland: 100%
overige landen: in totaal max. € 20.000,- per
jaar (spoedeisende zorg, repatriëring en
vervoer overledene samen)

max. € 230,- per kalenderjaar als
tegemoetkoming in de eigen bijdrage vanuit
de Basispolis
-

max. € 345,- per kalenderjaar als
tegemoetkoming in de eigen bijdrage vanuit
de Basispolis
-

max. € 455,- per kalenderjaar als
tegemoetkoming in de eigen bijdrage vanuit
de Basispolis
max. € 35,- per kalenderjaar
max. € 250,- per kalenderjaar

16 uur verdeeld over max. 3 dagen

16 uur verdeeld over max. 3 dagen

80% van max. 42 behandelingen per
kalenderjaar
-

-

-

ja
100%

ja
100%

max. € 60,- per zwangerschap

max. € 80,- per zwangerschap

max. € 50,- per kalenderjaar

max. € 75,- per kalenderjaar
vanaf 2 dioptrie max. € 60,- per 3
kalenderjaren
max. € 70,- per kalenderjaar
max. € 50,- per toestel als tegemoetkoming in
de eigen bijdrage vanuit de Basispolis

max. € 50,- per toestel als tegemoetkoming
in de eigen bijdrage vanuit de Basispolis
bruikleen of eenmalig max. € 75,-

max. € 50,- per kalenderjaar
max. € 345,- per kalenderjaar
bruikleen of eenmalig max. € 75,max. € 100,- per kalenderjaar in aanvulling op
de Basispolis

-

-

10% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel
10% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel

80% tot max. € 100,- per kalenderjaar (voor de
genoemde behandelingen samen)
10% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel
10% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel

-

-

100%
ja
100%
max. € 100,- per kalenderjaar
max. € 100,- per zwangerschap
max. € 150,- per kalenderjaar
vanaf 2 dioptrie max. € 120,- per 3 kalen
derjaren
max. € 90,- per kalenderjaar
max. € 115,- per toestel als tegemoetkoming in
de eigen bijdrage vanuit de Basispolis
100% van de huurkosten gedurende max. 6
maanden
max. € 70,- per kalenderjaar
max. € 680,- per kalenderjaar
gedurende max. 5 weken max. € 60,bruikleen of eenmalig max. € 75,max. € 300,- per kalenderjaar in aanvulling op
de Basispolis
max. € 500,- voor de totale behandeling
80% tot max. € 200,- per kalenderjaar (voor de
genoemde behandelingen samen)
10% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel
20% korting indien uitgevoerd door Eye Cor
rect in het Dunya Oogziekenhuis in Istanbul
(Turkije) of Eye Centre de IJssel in Gorssel
max. € 500,- voor de totale behandeling
van beide ogen

LET OP! Met dit overzicht proberen wij een zo goed mogelijk beeld te geven. Het overzicht kan echter niet alle voorwaarden bevatten.
Zo heeft u voor sommige vormen van zorg vooraf schriftelijk toestemming van Salland nodig. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen
rechten worden ontleend. Raadpleeg daarom altijd de (uitgebreide) verzekeringsvoorwaarden voor de exacte omschrijving.
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Salland verzekeringen
Afdeling Cliëntenservice
Munsterstraat 6
7418 EV Deventer
Telefoon (0570) 68 74 84
Fax (0570) 68 73 00
www.salland.nl

Extra/Plus/Top

Vergoedingen 2009 (vervolg)
Sallands aanvullingen
Mondzorg (tandheelkunde)
Kunstgebit volledig boven en/of onder

Extra

Plus

Top

max. € 137,50 per kalenderjaar als tegemoet
koming in de eigen bijdrage vanuit de
Basispolis

max. € 185,- per kalenderjaar als tegemoet
koming in de eigen bijdrage vanuit de
Basispolis
80% tot max. € 1.500,- gedurende de totale
verzekerde periode
100% over de eerste € 100,- daarna 75% over
max. € 500,- per kalenderjaar; vergoeding tech
niekkosten alleen voor gedeeltelijke prothe
tische voorzieningen (voor de behandelingen in
Nederland en spoedeisende behandelingen in
het buitenland samen)

max. € 230,- per kalenderjaar als tegemoet
koming in de eigen bijdrage vanuit de
Basispolis
80% tot max. € 2.000,- gedurende de totale
verzekerde periode
100% over de eerste € 100,- daarna 75%
over max. € 650,- per kalenderjaar (voor de
behandelingen in Nederland en spoedeisende
behandelingen in het buitenland samen)

Orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar
Tandheelkundige behandelingen in Neder
land (exclusief C90, D-, G- en J-codes)****
(* alleen bij zorg door ongecontracteerde
mondhygiënist)
Spoedeisende tandheelkunde in het buiten
land (zie Verrichtingenlijst spoedeisende
mondzorg)
Ondersteuning thuis
Alarmeringssysteem
Nachtelijke terminale thuiszorg (verzorgd
door de VPTZ)
Paramedische hulp
Adem- en ontspanningstherapie, Methode
van Dixhoorn
Dieetadvisering

50% over max. € 400,- per kalenderjaar, tech
niekkosten worden niet vergoed (voor de be
handelingen in Nederland en spoedeisende
behandelingen in het buitenland samen)

Fysiotherapie en oefentherapie in
Nederland***

gecontracteerde zorg: 100%
ongecontracteerde zorg: 100% van het
ongecontracteerde tarief
100% van het ongecontracteerde tarief van
max. 9 zittingen
100% van max. 4 behandelingen per
kalenderjaar

Fysiotherapie en oefentherapie in het
buitenland
Manuele therapie Van der Bijl
Stottertherapie: Del Ferro/De Pauw/
Instituut Natuurlijk Spreken
Preventie
Gezondheidscursussen
Lidmaatschap patiëntenvereniging
Medische keuring t.b.v. rijbewijs
Preventie huisstofmijtallergie te verlenen
door Matrascleaner of Cara C’air   
Preventief onderzoek met leefstijladvies, te
verlenen door 'Care for Human'
Sportmedisch advies
Ziektepreventie en reisvaccinatie i.v.m.
verblijf in buitenland
Psychische zorg
Eerstelijnspsychologische zorg***

100% gedurende max. 1 maand

-

max. € 6,- per maand

100% gedurende max. 1 maand

100% gedurende max. 1 maand

max. € 150,- per kalenderjaar

max. € 200,- per kalenderjaar

80% tot maximaal € 75,- per kalenderjaar in
aanvulling op de Basispolis
gecontracteerde zorg: 100%
ongecontracteerde zorg: 100% van het
ongecontracteerde tarief
100% van het ongecontracteerde tarief van
max. 9 zittingen
100% van max. 4 behandelingen per
kalenderjaar

80% tot maximaal € 75,- per kalenderjaar in
aanvulling op de Basispolis
gecontracteerde zorg: 100%
ongecontracteerde zorg: 100% van het
ongecontracteerde tarief
100% van het ongecontracteerde tarief van
max. 9 zittingen
100% van max. 6 behandelingen per
kalenderjaar

-

max. € 455,- per kalenderjaar

max. € 680,- per kalenderjaar

-

max. € 75,- per kalenderjaar
max. € 15,- per kalenderjaar
-

max. € 75,- per kalenderjaar
max. € 25,- per kalenderjaar
-

35% korting

35% korting

15% korting, max. 1 x per 3 kalenderjaren

15% korting, max. 1 x per 3 kalenderjaren

-

35% korting
max. € 50,- per kalenderjaar

max. € 70,- per kalenderjaar

max. € 90,- per kalenderjaar

-

80% tot max. € 90,- per kalenderjaar

max. € 90,- per kalenderjaar

-

(on)gecontracteerd tarief van max. 2 zittingen
in aanvulling op de Basispolis, exclusief eigen
bijdrage van € 10,- per zitting

(on)gecontracteerd tarief van max. 4 zittingen
in aanvulling op de Basispolis, exclusief eigen
bijdrage van € 10,- per zitting

-

max. € 35,- per dag gedurende max. 15 dagen

Verblijf buitenshuis
Verblijf in hospice

-

Verblijf kuuroord voor reumapatiënten*,**

-

80% tot max. € 700,- per kalenderjaar

80% tot max. € 1.200,- per kalenderjaar

Verblijf in logeerhuis i.v.m. ernstige ziekte
verzekerde*

max. € 25,- per etmaal gedurende max. 30
dagen

max. € 35,- per etmaal gedurende max. 30
dagen

max. € 45,- per etmaal gedurende max. 30
dagen

Verblijf tijdens lotgenootbijeenkomsten en
in accommodaties voor zieke kinderen*

€ 5,- per dag gedurende max. 21 dagen per
kalenderjaar

€ 5,- per dag gedurende max. 21 dagen per
kalenderjaar

€ 10,- per dag gedurende max. 21 dagen per
kalenderjaar

Ziekenbezoek/vervoer
Ziekenbezoek m.i.v. 3e week, afstand min.
40 km

€ 0,20 per kilometer voor max. 3 bezoeken
per week

€ 0,20 per kilometer voor max. 3 bezoeken
per week

€ 0,25 per kilometer voor max. 3 bezoeken
per week

De Salland Basispolis vergoedt de meest essentiële zorg, die voor iedereen toegankelijk moet zijn, zoals spoedeisende hulp, ziekenhuiszorg en
huisartsenzorg. Uw Extra, Plus of Top is een perfecte aanvulling op de Salland Basispolis.
*
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is schriftelijke toestemming van Salland voorafgaande aan de zorgverlening vereist.
** Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de verzekerde minimaal een jaar aanvullend verzekerd te zijn bij Salland.
*** 	Voor een aantal vormen van zorg hanteert Salland verschillende tarieven tussen zorg door zorgverleners waarmee Salland wel en zorgverleners waarmee Salland geen
contract heeft gesloten over het verlenen van die zorg. Bezoek www.salland.nl of bel met onze Cliëntenservice voor meer informatie.
**** C90 is niet nakomen afspraak, J-codes betreffen implantaten, D-codes betreffen orthodontie en G-codes betreffen gnathologie.

L ET OP! Met dit overzicht proberen wij een zo goed mogelijk beeld te geven. Het overzicht kan echter niet alle voorwaarden bevatten. Zo heeft u voor
sommige vormen van zorg vooraf schriftelijk toestemming van Salland nodig. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Raadpleeg daarom altijd de (uitgebreide) verzekeringsvoorwaarden voor de exacte omschrijving.
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