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Aan onze verzekerden bieden wij heel graag tips voor het optimaal gebruik van uw Azpas
ziektekostenverzekering. Deze tips zijn:
1. Bij het aangaan van uw ziektekostenverzekering kiest u op voorhand voor een huisarts. Indien
u tussentijds of als gevolg van bijvoorbeeld verhuizing of uw huisarts stopt met zijn/haar
praktijk moet wisselen van huisarts kunt u dat melden aan Assuria bij de afdeling Policy
Adminitration. Het kan voorkomen dat er ook om onderliggende stukken gevraagd zal worden.
2. U dient in de regel de poli van uw eigen huisarts te bezoeken. Als uw arts afwezig is, kunt u:
a) naar de vervanger gaan op het spreekuur van dezelfde poli;
b) naar een (vaste) waarnemer gaan die de huisarts via een mededeling bij de poli heeft
aangewezen;
c) (alleen bij een spoedgeval) naar de dichtstbijzijnde huisartsenspoedpost. Zie verder de
instructies op de achterzijde van de AZPAS-verzekeringspas.
3. Uw ziektekosten pas geeft alleen toegang tot consumptie van de zorg ten behoeve van uw
zelf. Dit betekent dat u geen zorg of medicatie voor derden kunt aanvragen op uw persoonlijke
ziektekosten pas.
4. Probeert u zoveel als mogelijk om uw medicijnen bij dezelfde apotheek af te halen. Hierdoor
kan uw medicijngebruik beter gemonitoort worden.
5. Indien u door de huisarts bent verwezen naar een specialist en er is een vervolgbehandeling
nodig, raden wij aan erop toe te zien dat de reden van vervolgbehandeling door uw
behandelende specialist wordt overgebracht naar uw huisarts.
6. Assuria heeft sinds kort ook de mogelijkheid voor u om uw zwangerschapscontroles en uw
bevalling bij een kwalitatief, deskundig en ervaren verloskundigen te genieten.
7. Kosten van keuringen zijn niet voor rekening van uw ziektekostenverzekering, d.w.z. keuringen
in verband met een rijbewijs, indiensttreding, food-handler, levensverzekering, sportkeuring,
etc. komen niet in aanmerking voor vergoeding.
Hanteer een healthy lifestyle en vermijd gezondheidsrisico's als roken, te veel en te vet eten en te
weinig beweging. Mensen die actief bezig zijn met hun gezondheid hebben een betere kwaliteit van
leven en hoeven minder vaak een beroep te doen op medische zorg. Hierdoor blijft uw
ziektekostenverzekering betaalbaar!
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