Vergoedingenoverzicht 2022
Aanvullende tandartsverzekeringen
In dit overzicht ziet u de vergoedingen van de aanvullende tandartsverzekeringen. De genoemde vergoedingen gelden per persoon per kalenderjaar. Behalve als dit anders staat
aangegeven.		
Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een verzekering zijn opgenomen. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg
waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding
gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn
altijd leidend.
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Omschrijving behandeling

Tand Genoeg

• consulten (C002 of C003)
• mondhygiëne (M03)
• verdovingen (A10 en A15)
• vullingen (V-codes)
• trekken tanden/kiezen (H-codes)
Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval

- 1 controle en 25 minuten gebitsreiniging OF
- 2 controle en 15 minuten gebitsreiniging
€ 60,- in totaal

Omschrijving behandeling

Tand Veel

Tand Meer

Tand Meest

• consulten (C-codes) en second opinion
• foto’s (X-codes)
• verdovingen (A-codes)
• vullingen (V-codes)
• trekken tanden/kiezen (H-codes)
• tandvleesbehandelingen(codes T021 en T022)
• mondhygiëne (M-codes, behalve M05 en M40)
• alle overige tandheelkundige behandelingen
Vergoeding alle behandelingen samen
Orthodontie tot 18 jaar

100%

100%

100%

75%
75%
€ 250,geen vergoeding

Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval

€ 10.000,- per ongeval

75%
75%
€ 500,80% tot € 2.000,- voor de hele looptijd
van de verzekering
€ 10.000,- per ongeval

75%
75%
€ 1.000,100% tot € 2.500,- voor de hele looptijd
van de verzekering
€ 10.000,- per ongeval

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. 
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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AEV-22377 (A)

€ 10.000,- per ongeval

