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Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
Heeft u de Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren afgesloten? Dan 
krijgt u branchespecifieke  vergoedingen omdat u als werknemer collectief 
verzekerd bent via Metaalunie. De branchespecifieke vergoedingen in het pakket 
Extra Aanvullend Metaalunie gelden niet voor uw eventuele gezinsleden. 

Omschrijving behandeling Vergoeding
BOTTEN EN SPIEREN Extra Aanvullend Metaalunie
Beweegprogramma’s voor mensen met obesitas BMI > 30 € 100,- extra per persoon voor de gehele duur van de aanvullende 

verzekering.  
Alleen bij een door ons gecontracteerde fysio- of oefentherapeut.

BUITENLAND

Vaccinaties, consulten en geneesmiddelen in verband met een 
reis naar het buitenland

100% als aanvulling op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE
Fysio- en oefentherapie 3 extra behandelingen per persoon per kalenderjaar. 

Alleen bij een door ons gecontracteerde zorgverlener.

HULPMIDDELEN
Brillen en contactlenzen € 30,- per persoon per periode van 3 kalenderjaren voor brillen en 

contactlenzen samen.
Heeft u Aanvullend 2, 3 of 4 sterren? Dan ontvangt u deze vergoeding pas 
als de maximale vergoeding uit Aanvullend 2, 3 of 4 sterren is bereikt.

Orthopedisch en allergeenvrij schoeisel de wettelijke eigen bijdrage

OVERIG
Arbeidsgerelateerde health Check 1x per persoon per kalenderjaar.  

Alleen bij een door ons gecontracteerde instelling.
Diëtetiek en voedingsvoorlichting 
•   dieetadvies door diëtist (op medische indicatie) geen 

voedingsvoorlichting
•   voedingsvoorlichting door diëtist of gewichtsconsulent geen 

dieetadvies en groepsbehandelingen

4 uur (extra) per persoon per kalenderjaar 

€ 200,- (extra) per persoon per kalenderjaar

Griepvaccinatie tot 60 jaar ja

Mantelzorgmakelaar 1x tot € 250,- voor de gehele verzekeringsduur

(Preventieve) cursussen
•  afvallen
•  stoppen met roken

€ 40,- (extra) per cursus per persoon per kalenderjaar

Sportarts
blessure- of herhalingsconsult

ja, alleen bij Sportmedische Instelling gecertificeerd door de SCAS

Sportmedisch Onderzoek € 100,- per persoon per 2 kalenderjaren alleen bij Sportmedische 
Instelling gecertificeerd door SCAS

Sportkeuring € 100,- voor 1 sportkeuring per persoon per kalenderjaar alleen bij 
SportmedischeInstelling gecertificeerd door SCAS

Kijk op zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de niet-gecontracteerde zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen, het 
Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement PGB verpleging en verzorging, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis,  
de polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.

Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 30208637, AFM 12001027) de verzekeraar. Voor de 
aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis zijn Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647) en Zilveren Kruis  
Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort (KvK 31028587, AFM 12000612)  de verzekeraars.  

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef dit dan aan ons door. Wij herstellen dan de fout.


