
Kijk op aonverzekeringen.nl/zorg/
BrancheverenigingMaatschappelijkeKinderopvangBMK

Scan de QR code met je smartphone
of kijk op aonverzekeringen.nl/zorg/BrancheverenigingMaatschappelijkeKinderopvangBMK

Snel         en         simpel         vergelijken?

De         BMK         werkt         samen         met         Aon.         Kies         voor
de         voordelen         van         onze         collectieve
zorgverzekering.
Werk         en         privé         lopen         sinds         vorig         jaar         meer         door         elkaar         heen.         Het         bewaken         van         onze
gezondheid         en         een         gezonde         werkplek         zijn         belangrijke         thema's         geworden.         Aon         vindt
het         belangrijk         dat         u         zich         goed         voelt         en         fijn         werkt.         Daarom         bieden         we         u         samen         met
de         BMK         graag         een         collectieve         zorgverzekering         aan         met         een         goede
prijs-kwaliteitverhouding         op         basis         van         de         wensen         binnen         de         BMK.

Bent         u         al         verzekerd         via         ons?

Dan         hoeft         u         niets         meer         te         doen.         Uw
zorgverzekering         loopt         gewoon         door.         Is         uw
persoonlijke         situatie         veranderd?         U
verwacht         bijvoorbeeld         een         kind         of         heeft
extra         zorg         nodig?         Dan         is         het         goed         om         te
kijken         of         uw         zorgverzekering         nog         aansluit
bij         uw         wensen. Kijk op aonverzekeringen.nl/
zorg/BrancheVerenigingMaatschappelijke
KinderopvangBMK

Overstappen         naar         onze         collectieve
zorgverzekering?
Kijk op aonverzekeringen.nl/zorg/Branche
verenigingMaatschappelijkeKinderopvangBMK
om         uw         zorgverzekering         te         ontdekken.         U
kunt         hier         eenvoudig         uw         pakket
samenstellen         en         uw         premie         berekenen.         Het
is         tot         en         met         31         december         2021         mogelijk         om
over         te         stappen.

Waarom         Aon

Aon         is         de         grootste         onafhankelijke
verzekeringsadviseur         in         Nederland         en
partner         van         de         BMK.         Wij         vergeleken         alle
aanbieders         en         stelden         een         zo         goed
mogelijk         pakket         voor         u         en         uw
medewerkers         samen.

Kunnen         we         u         verder         helpen?

Heeft         u         nog         vragen         of         wilt         u         liever
persoonlijk         advies?         De         adviseurs         van         Aon
helpen         u         graag         verder.         Stuur         een         e-mail
naar                                                                                                                                                                                                                                          of         bel         naar         088         810         81         03.zorg@aon.nl
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Gezondheid         staat         steeds         meer         centraal.
Een         bewuste         levensstijl         kan         bijdragen         aan
een         gezonder         leven.         Daarom         heeft         de         BMK
in         samenwerking         met         Aon         een         collectief
zorgaanbod         voor         iedereen         in         de         sector.         In
de         aanvullende         pakketten         zitten         extra
vergoedingen         voor         werknemers,         en         ook         uw
partner         en         overige         gezinsleden         kunnen         er
gebruik         van         maken.

De         keuze         is         reuze
Ook         uw         zorgverzekeraar         vindt         het
belangrijk         dat         u         zich         fit         en         gezond         voelt.         Ze
willen         u         graag         daarbij         helpen.         Dit         doen         zij
bijvoorbeeld         door         meer         fysiotherapie         te
vergoeden         maar         ook         met         een         ruim
preventiebudget         en         ondersteunende         apps.

Online         beschikbaar
De         meeste         cursussen         en         trainingen         heeft
uw         verzekeraar         online         beschikbaar
gemaakt         zodat         u         zelf         kunt         kiezen         waar         en
wanneer         u         hiermee         aan         de         slag         gaat.         Dat         is
vaak         wel         zo         makkelijk.

Een         preventiebudget
Heeft         u         behoefte         aan         extra         ondersteuning?
Bijvoorbeeld         bij         stoppen         met         roken,
omgaan         met         een         ziekte         of         aandoening         of
werken         aan         een         gezonder         gewicht?         Dan
kunt         u         hiervoor         uw         preventiebudget
gebruiken.         Daarnaast         zijn         er         meer
vergoedingen         die         u         kunnen         helpen         met
een         gezonde         levensstijl.

Verzekerd         van         de         beste         zorg
Een         collectieve         zorgverzekering         biedt         u
vaak         voordelen.         U         ontvangt         ruime
vergoedingen,         korting         op         uw         premie         en
vele         extra's         op         het         gebied         van         een         gezonde
leefstijl.         Zo         ontvangt         u         bijvoorbeeld:

- Meer         fysiotherapiebehandelingen         dan
standaard.

- Een         hoger         preventiebudget         voor         o.a.
gezondheidstest,         gewichtsconsulent,
sportmedisch         advies         of         EHBO-cursus.

Alle         informatie         vindt         u         overzichtelijk         op
onze         site aonverzekeringen.nl/zorg

Snel         en         simpel vergelijken?
De         Aon         Keuzehulp         zorgt         dat         u         snel         en         makkelijk         een         passende         verzekering         vindt.
Vergelijk         uw         huidige         verzekering         met         het         collectieve         aanbod.         Binnen         enkele         minuten
ziet         u         de         voordelen         van         het         collectieve         aanbod.

Ontdek         het         zelf         op aonverzekeringen.nl/zorg/BrancheverenigingMaatschappelijkeKinderopvangBMK
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