
Regie over de beste zorg
Als het om uw gezondheid gaat, wilt u natuurlijk de beste zorg. Met een verzekering 
van Nationale-Nederlanden hebt u zelf de regie over de beste zorg. De zorgverzekering 
van Nationale-Nederlanden Zorg is een restitutieverzekering. U mag zelf altijd de 
zorgverlener kiezen. Het maakt niet uit of wij met de arts, het ziekenhuis of de 
fysiotherapeut afspraken hebben gemaakt. Wij vergoeden het volledige bedrag dat 
deze behandeling kost. Daarnaast profiteert u van veel extra services.



Meer weten?

swww.nn.nl/zorgverzekering
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Wat zijn de voordelen?

• Kies zelf uw arts, ziekenhuis of andere zorgverlener 
De zorgverzekering van Nationale-Nederlanden Zorg is 
een restitutieverzekering. Hiermee hebt u vrije zorgkeuze 
zowel op de basisverzekering als op de aanvullende 
verzekeringen. Ook niet-gecontracteerde zorg wordt 
vergoed.

• Ruime keuze aanvullende verzekeringen 
U hebt keuze uit een uitgebreid aanbod van aanvullende 
verzekeringen, zonder medische selectie. Daarnaast 
heeft Nationale-Nederlanden een tandartsverzekering 
met een vergoeding variërend van € 200,- tot € 1.500,-

• Second opinion door topspecialisten 
Als u twijfelt over een diagnose of het behandelplan van 
uw eigen arts kunt u een second opinion aanvragen bij 
Best Doctors®. Uw dossier wordt door een internationaal 
medisch topspecialist van Best Doctors® beoordeeld.

• 24/7 Gezondheidslijn 
Hebt u vragen over uw gezondheid? Dan kunt u  
24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met de 
Nationale-Nederlanden Gezondheidslijn.

• Meegroeiservice 
Verandert uw gezinssituatie? Dan kunt u eenmalig 
gedurende het jaar uw aanvullende verzekering wijzigen.

• De NN App 
U declareert uw zorgkosten eenvoudig via de NN App.

• Eenvoudig overstappen 
Wij zeggen uw huidige zorgverzekering voor u op.  
Daar hoeft u verder niets voor te doen.

Meer informatie?
Wilt u meer advies over uw zorgverzekering? Kijk op  
www.nn.nl/zorgverzekering of vraag het uw adviseur.


