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Afhankelijk van de door u gekozen aanvullende
en tandartsverzekering heeft u aanspraak op
vergoedingen zoals deze zijn omschreven in de
verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis of Menzis Basis
Vrij, bij de onderdelen aanvullende verzekering en
tandartsverzekering van Menzis.
Als uit uw polisblad blijkt dat u ExtraVerzorgd UT 1, 2 of
3 en TandVerzorgd UT 350, 650 of 950 heeft afgesloten,
gelden de volgende extra vergoedingen:

1 Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen (glazen op
sterkte, inclusief montuur) en contactlenzen tot een
maximumbedrag. Dit bedrag is per twee kalenderjaren
maximaal € 200. Dit bedrag komt in de plaats van het
bij ExtraVerzorgd 1, 2 of 3 genoemde maximumbedrag.
Let op: op de nota van de bril of lenzen moet de sterkte
van de brillenglazen of contactlenzen staan vermeld.

2 Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer
Voor zittend vervoer geldt een eigen bijdrage van
€ 98 per kalenderjaar. Deze eigen bijdrage wordt
volledig vergoed. U heeft recht op deze vergoeding
als het zittend ziekenvervoer door Menzis uit de
Basisverzekering aan u wordt vergoed.

3 Tandheelkundige zorg

TandVerzorgd UT 350, 650 en 950
Menzis biedt uitgebreidere varianten van de
tandartsverzekeringen.
Vergoedingen TandVerzorgd UT 350, 650 en 950
U krijgt tandheelkundige zorg vergoed tot een maximum.
Dit maximum is per kalenderjaar:
TandVerzorgd UT 350
100% tot € 350
TandVerzorgd UT 650
100% tot € 650
TandVerzorgd UT 950
100% tot € 950
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U krijgt alle kosten vergoed met uitzondering van de
kosten voor uitwendig bleken en orthodontie.

Orthodontie (beugels) in de TandVerzorgd UT 950
Bent u 17 jaar of jonger? Uw beugel wordt vergoed
tot een maximumbedrag van € 2.500 voor de gehele
verzekeringsduur. Bent u 18 jaar of ouder? Uw beugel
wordt 80% vergoed tot een maximumbedrag van
€ 500 voor de gehele verzekeringsduur. Heeft u al
een vergoeding gehad voor een beugel onder de 18
jaar? Dan wordt die vergoeding afgetrokken van het
maximumbedrag voor een beugel boven de 18 jaar.

Premie 2016

De opslag voor de extra vergoedingen is opgenomen
in de premie van ExtraVerzorgd UT 1, 2 of 3. U vindt de
premie op het premieblad en op uw polis.
U heeft alleen aanspraak op de bovengenoemde
vergoedingen als uw polis ExtraVerzorgd UT 1, 2 of 3 en
ook een TandVerzorgd UT 350, 650 of 950 vermeldt.
Tip: Controleer uw polisblad hierop.
Let op! Bij nieuw afgesloten verzekeringen en bij
pakketwijzigingen die een uitbreiding van de dekking
tot gevolg hebben, geldt voor kronen, brugdelen en
orthodontie een wachttijd van 1 jaar.

Nog geen ExtraVerzorgd UT/
TandVerzorgd UT?

Als u nog geen gebruik maakt van de mogelijkheid uw
aanvullende en tandartsverzekering uit te breiden, dan
is het volgende voor u belangrijk:
• wijziging/uitbreiding van uw verzekering kan alleen
worden aangevraagd ingaande 1 januari van een
kalenderjaar;
• uw wijzigingsaanvraag moet door Menzis zijn
ontvangen vóór 1 januari van het jaar van ingang
van de wijziging; U kunt gebruik maken van een
wijzigingenformulier dat u kunt downloaden op de
website van de Universiteit Twente;
• uitbreiding van uw verzekering naar ExtraVerzorgd
UT en TandVerzorgd UT is alleen mogelijk als u de
aanvullende en de tandartsverzekering beide afsluit.
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