Waarom kiezen voor de
AZPAS verzekering?

Groot netwerk van zorgverleners
Korting bij betaling per kwartaal, halfjaar
of per jaar
Uitgebreide geneesmiddelenklapper
Extra korting met het Assuria
Voordeelplan
Collectiviteitskorting mogelijk
Winstdeling voor bedrijven met een
AZPAS Plus
Professionele afhandeling van uw
aanvraag
Deskundige adviseurs en experts
Uitstekende bereikbaarheid
Vakkundige verzekeringsagenten
Assistentie via Facebook Messenger
Live Chat via de website

Premie

Wij bieden u graag, geheel vrijblijvend, een
offerte op maat aan. Deze is gebaseerd op uw
leeftijd en de eventuele keuze(n) uit één of
meerdere extra dekkingen.
Wijze van betaling:
Betaling per maand, per kwartaal, per half jaar
of per jaar kan voor zowel AZPAS Basis als Plus.
Bij betaling per kwartaal, per halfjaar of per
jaar bieden wij u extra korting. Bedrijven
krijgen daarnaast een aantrekkelijke
omvangskorting en komen mogelijk bij AZPAS
Plus in aanmerking voor winstdeling.
Voor de premie per leeftijdscategorie
verwijzen wij u naar www.assuria.sr.

ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden.
Lees voor de volledigheid deze na op onze website.

Wilt u meer informatie over onze
verzekeringen en wilt u weten welke
verzekering het best bij u past? Maak een
afspraak met ons of uw tussenpersoon en
vraag naar de voorwaarden of bezoek onze
website.
PARAMARIBO
Recolaan 17
T: [597] 47 34 00
E: aiwihighrise@assuria.sr
Grote Combéweg 43
T: [597] 47 34 00
E: aiwicity@assuria.sr
Jozef Israëlstraat 35, Unit 8-10
T: [597] 47 34 00
E: aiwinoord@assuria.sr
WANICA
De Craneweg 2, Lelydorp
T: [597] 47 34 00
E: aiwilelydorp@assuria.sr
COMMEWIJNE
Oost-Westverbinding BR 152, Meerzorg
T: [597] 47 34 00
E: aiwicommewijne@assuria.sr
NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr
ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

De Assuria
Ziektekostenverzekeringen
(AZPAS)

AANVULLENDE
DEKKINGEN:

Wij bij Assuria weten dat uw gezondheid uw
kostbaarste bezit is. Daarom bent u met de
AZPAS verzekering gegarandeerd van de
beste zorg. Dit betreft niet alleen de huisarts,
maar ook behandelingen in het ziekenhuis,
medicijnen en specialistische zorg. Met de
zorgverzekering van Assuria kiest u voor
betrouwbaarheid en kwaliteit.

De AZPAS Basis of AZPAS Plus kunt u
uitbreiden met verschillende aanvullende
dekkingen voor nog meer zekerheid zoals een
hogere ligklasse in het ziekenhuis, optische
zorg, alternatieve geneeswijzen en
tandheelkundige kosten.

AZPAS Basis

Tegen betaling van extra premie kunt u
kiezen voor een 1e of 2e klasse ligging bij
ziekenhuis opname. U krijgt dan betere
faciliteiten ten opzichte van een 3e klasse
ligging. De medische zorg die u krijgt is wel
altijd hetzelfde. Dit is dus niet afhankelijk van
de klasse waarvoor u kiest. Voor kinderen t/m
12 jaar geldt de kinderklasse die gelijk gesteld
is aan de 3e klasse.

Iedere ingezetene is verplicht zich te
verzekeren tegen ziektekosten. AZPAS Basis is
een ziektekostenverzekering die meer biedt
dan het wettelijke basiszorgpakket, met name
de Assuria Geneesmiddelen Klapper met een
ruim aanbod aan geneesmiddelen. Verder
geldt voor een aantal dekkingen een hogere
dan de wettelijke maximum vergoeding.

AZPAS Plus
De AZPAS Plus biedt een ruimere dekking
dan de AZPAS Basis. Bij de AZPAS Plus heeft u
keuze uit ruimere dekkingen voor
specialistische- en paramedische zorg,
genees‐ en
verbandmiddelenverbandmiddelen, thuiszorg
en bij ziekenhuisopname.

AZPAS International Platinum &
Diamond
De AZPAS International
ziektekostenverzekering biedt de beste
medische zorg in het buitenland met een
dekking tot maximaal USD 2.000.000,- per
verzekeringsjaar. Denk hierbij aan medische
zorg welke niet mogelijk is in Suriname.

Hogere ziekenhuisdekking

Tandpas
Aanvullend kunt u de tandpasverzekering
erbij afsluiten op uw AZPAS Basis of AZPAS
Plus.
Wij vergoeden tandheelkundige kosten die
gemaakt zijn in Suriname. Hieronder vallen
consulten, mondhygiëne, röntgenfoto’s,
verdoving, wortelkanaalbehandeling, maar
ook prothetische voorzieningen en chirurgie
door de tandarts.

Optische zorg
Tegen betaling van een extra premie kunt u
kiezen voor een hogere dekking van optische
zorg. U heeft de mogelijkheid te kiezen uit
Optische Zorg Extra bij AZPAS Basis en
Optische Zorg Supreme bij de AZPAS Plus.

Alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen zijn andere dan de
gebruikelijke (reguliere) behandelingen. Zij
vormen daar vaak een aanvulling op, maar
kunnen ook op zichzelf staan. Denk aan een
homeopaat of acupuncturist. Tegen een extra
premie betaling worden de volgende
alternatieve geneeswijzen vergoed indien de
arts en/of therapeut een erkende opleiding
heeft en ingeschreven staat bij het Ministerie
van Volksgezondheid:
Acupunctuur
Homeopathie
Podotherapie
Chiropractie

Zorgverleners
Wij hebben het grootste netwerk aan
zorgverleners om de beste kwaliteit van zorg
aan u te garanderen. Bij de zorgverlener kunt
u nagaan of er een overeenkomst is met
Assuria. Als u bij een spoedgeval van een
dienstverlener gebruik maakt die geen
onderdeel is van ons netwerk, kunnen de
gemaakte kosten worden gedeclareerd. Ook
kunt u in spoedgevallen als AZPAS verzekerde
terecht bij de huisartsenpraktijk van het AZP.

Niet alles is verzekerd
Bij Assuria bent u goed verzekerd. Toch zijn er
ook zaken die niet verzekerd zijn. In de
polisvoorwaarden staat overzichtelijk en
duidelijk de dekkingen vermeld. Neemt u de
polisvoorwaarden nauwkeurig door en maak
een wel overwogen keuze. Voor meer
informatie over de dekkingen verwijzen wij u
naar onze website.

AZPAS geneesmiddelenklapper
GOLD
Met het kiezen van deze extra dekking komt u
in aanmerking voor een beter assortiment aan
medicamenten dan de standaard
geneesmiddelenklapper.

