
OHRA en NVVR
Weet jij al dat je als lid van NVVR je zorgverzekering collectief kunt afsluiten bij OHRA? Mét collectieve 
meerwaarde. Zo krijg je tot 16,50% korting op aanvullende verzekeringen. Maar een collectieve zorgverzekering 
is méér dan korting. Het draait om vitaliteit: de balans tussen energie, motivatie en veerkracht. OHRA biedt je een 
steuntje in de rug met de gratis module OHRA Gezond. Ook handig als je over het algemeen OK in je vel zit. Want 
ook dan zijn er nog stappen te zetten. Of zoals wij zeggen: niet ziek, tóch beter. Bij OHRA heb je dus óók profijt 
van je zorgverzekering als je niet ziek bent! 

De meerwaarde van de collectieve zorgverzekering van OHRA

De collectieve
Zorgverzekering
van OHRA

OHRA Zorgverzekering

Standaard voordelen 
Uitstekende zorg op momenten dat het nodig is

Een van de belangrijkste voordelen van OHRA is dat 
jij 100% keuzevrijheid hebt voor je fysiotherapeut, 
ziekenhuis en specialistische kliniek. Wij betalen de 
rekening! 

Maar OHRA biedt meer, denk bijvoorbeeld aan:
• Online zorg: online GGZ, SkinVision en App de 

dokter.

• De Fysio Meeneemservice waarmee je tot 9  
behandelingen meeneemt naar het volgende jaar.

• Gratis Tandongevallendekking tot € 20.000,- bij 
alle aanvullende (tandarts)verzekeringen.

• Geen wachttijden. Je maakt direct gebruik van je 
vergoedingen, zoals bijvoorbeeld orthodontie.

Zomaar een greep uit de standaard extra’s van de 
OHRA Zorgverzekering. 

Én collectieve meerwaarde
Ook profijt van je zorgverzekering als je niet ziek bent

Bij OHRA werk je op een leuke en makkelijke manier 
aan jouw vitaliteit. 

Met het standaard pakket OHRA Gezond met: 
• De Persoonlijke gezondheidscheck t.w.v. € 42,50:  

Risico’s voorkomen of vroegtijdig opsporen. Met  
vingerprik voor suiker en cholesterol. 

• Welly app t.w.v. € 75,-: 
Persoonlijk well-being programma met coach. Fit in 
slechts 14 minuutjes per dag!

• Online mindfulness t.w.v. € 60,-: 
Kies uit Mindful pauzeren of Mindful thuiswerken.

• Persoonlijke geldplannen: 
Voor situaties met financiële gevolgen.

• Mantelzorgmakelaar: 
Voor ondersteuning en het regelen van zorg.  
Een aanvullende verzekering is niet nodig.

• Sportarts – Preventief onderzoek –  
Gezondheidscursussen: Tot € 150,- per jaar

Fijn als je wel een steuntje in de rug kunt gebruiken én 
als je over het algemeen OK in je vel zit. Want er zijn altijd 
verbeterstapjes mogelijk. ‘Goed, beter, bést in je vel’  
noemen wij dat.
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Meer informatie? Kijk op
www.ohra.nl/collectief/voordelen  

OHRA Gezond. Goed, beter, best in je vel
Met de tools in deze gratis module sta jij zélf aan het roer als het gaat om jouw vitaliteit. Gericht op Body, Mind en 
Food. Er zit dus altijd wel iets bij dat bij jouw persoonlijke situatie en doelstellingen past. Haal eruit wat erin zit!

Goed om te weten
Het hele gezin profiteert mee. Jij en je partner kiezen ieder een eigen zorgpakket. Kinderen tot 18 jaar zijn zelfs 
gratis meeverzekerd op de meest uitgebreide aanvullende verzekering van jou of je partner. Want bij OHRA is 
iedereen welkom. Wij stellen geen gezondheidsvragen. Niet voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende 
(tandarts)verzekeringen.

Altijd een passend zorgpakket
Bij OHRA kies je altijd een zorgpakket dat bij jouw situatie past.

 
 

 
 

 

 

Zorg
verzekerd  

op reis

Compact
Sterk

Fysio Meeneemservice

Extra
Aanvullend

Aanvullend

Uitgebreid

6 Aanvullende verzekeringen
Van klein maar fijn tot uitgebreid

Tand Sterk

TandenGaaf 250

TandenGaaf 500

3 Tandartsverzekeringen
Van minimale tot maximale dekking

Overstappen naar OHRA? Al verzekerd bij OHRA?
• Doe dit vóór 1 januari 2023. 
• Wij zeggen je huidige verzekering op. 
• Je bent verzekerd vanaf 1 januari 2023.

 
• Tevreden? Dan hoef je niks te doen!
• Polis wijzigen?                                              
•  Doe dit vóór 1 januari 2023.                     
•  Via Mijn OHRA Zorgverzekering.

Direct wijzigenOverstappen

Meer informatie

https://www.ohra.nl/collectief/voordelen
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/wijzigen/dekking?utm_source=NVVR&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-wijzigen&utm_content=tekstlink
http://www.ohra.nl/collectief/nvvr/zorgverzekering?collectiviteit=1092?utm_source=NVVR&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-page&utm_content=tekstlink
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/wijzigen/dekking?utm_source=KNCV&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-wijzigen&utm_content=tekstlink
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/mijn-ohra
http://www.ohra.nl/collectief/nvvr/zorgverzekering?collectiviteit=1092?utm_source=NVVR&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-page&utm_content=tekstlink
http://www.ohra.nl/collectief/nvvr/zorgverzekering?collectiviteit=1092?utm_source=NVVR&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-page&utm_content=tekstlink
http://www.ohra.nl/collectief/nvvr/zorgverzekering?collectiviteit=1092?utm_source=NVVR&utm_medium=referral&utm_campaign=handout-page&utm_content=tekstlink

