KIES VOOR DE VOORDELEN VAN
COLLECTIVITEIT GOEDE DEKKING,
AANVULLENDE PAKKETTEN
EN EEN MOOIE KORTING
Als medewerker binnen de

Korting op de premie

kinderopvang kunt u zich aansluiten

Met een collectieve zorgverzekering

bij de collectieve zorgverzekering. Deze

ontvangt u korting op de premie. Ook

collectieve zorgverzekering is tot stand

voor aanvullende pakketten betaalt u

gekomen door een samenwerking

minder dan wanneer u zich individueel

tussen Aon en de Brancheorganisatie

zou verzekeren.

WAT IS VOOR U DE JUISTE ZORGVERZEKERING?

118,23
*

114,85
*

Kinderopvang en biedt u tal van
voordelen.

Bent u al collectief verzekerd
via Aon?
Dan hoeft u niets te doen. Is er iets
veranderd in uw thuis- of gezinssituatie
dan is het zinvol om te controleren of
uw verzekering nog helemaal aansluit.
Een aanvullende verzekering kan
interessant worden.

Bent u nog niet verzekerd via
Aon?
Dan is dit uw kans om te kiezen voor
een zorgverzekering die is afgestemd
op uw werkzaamheden. Ook biedt Aon
extra pakketten en een aantrekkelijke
premie. Samen met Brancheorganisatie
Kinderopvang zijn de belangrijkste

Collectiviteit telt op
Aon heeft voor u een uitstekende
zorgverzekering samengesteld. U
profiteert (samen met uw gezin)
optimaal van deze verzekering.
Daarnaast zijn er per organisatie extra
voordelen.

Aon heeft de antwoorden
Wij zijn Aon; de grootste onafhankelijke
verzekeringsadviseur in Nederland.
Ieder jaar helpen wij veel organisaties
met het vinden van de optimale
verzekeringen. Wij selecteren de
verzekeraars met het beste aanbod en
zorgen ervoor dat u een uitstekende
zorgverzekering tegen een lage premie
krijgt.

onderdelen al voor u geselecteerd.
Ontdek zelf de voordelen van een
collectieve verzekering.

aonverzekeringen.nl/zorg/BrancheorganisatieKinderopvang

* premies op basis van het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-

SNEL EN SIMPEL VERGELIJKEN?
De Aon zorgvergelijker 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/BrancheorganisatieKinderopvang

ONTDEK DE VOORDELEN
VAN EEN COLLECTIEVE
VERZEKERING
Begin 2021 met een optimale en voordelige zorgverzekering. Bent u al
collectief verzekerd via Aon? Dan hoeft u in principe niets te doen. Bent u
nog niet collectief verzekerd? Zeg voor 31 december uw huidige
verzekering op en upgrade naar ons collectieve aanbod. U heeft dan tot
en met 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Vergelijk en ontdek het zelf
Ga naar aonverzekeringen.nl/zorg/BrancheorganisatieKinderopvang en
ontdek hoe u profiteert van ons collectieve aanbod.

Vragen? Aon heeft de antwoorden
Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies over uw zorgverzekering?
Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.
E-mail ons: zorg@aon.nl
Chat met ons
Of bel de Aon Zorgvraagbaak op 088-810 8103

