
Daarom kiest u voor Menzis:
 Aandacht voor uw leefkracht thuis en op uw werk. Met extra  
 vergoedingen, SamenGezond en korting op uw premie via uw werkgever
 Iedereen is welkom: we selecteren niet op gezondheid of leeftijd
 Lang wachten op een behandeling? We kijken waar u sneller terecht kunt
 De Menzis Leefkracht adviseur voor vragen over uw leefstijl

Bekijk uw premie

Ontvang
maximale

korting

Ga de uitdaging aan

Bereken uw premie

Samen werken 
aan uw
gezondheid

Naar meer werkplezier en een gezonder 
leven via SamenGezond. En met afspraken 
over de collectieve zorgverzekering.  
Verzeker u én uw gezinsleden van 
goede zorg. En beweeg mee. 

Beweeg mee naar een 
gezonder leven

SamenGezond
daagt u uit 

Met een collectieve zorgverzekering van Menzis. U en uw gezinsleden   
ontvangen de maximale korting op de Basisverzekering (Menzis Basis en 
Menzis Basis Vrij), aanvullende verzekeringen en op de tandarts- 
verzekeringen. Daarnaast profiteert u van de voordelen van SamenGezond. 

Ga naar menzis.nl/collectief.

Beweeg mee naar een gezonder leven. De website en app helpen u zelf de 
regie te houden op een fitter gevoel. Met e-mailcoaching, weekdoelen en 
tips en advies van onafhankelijke professionals. Bijvoorbeeld over gezonder 
eten, meer bewegen, uw mentale gezondheid of slapen. Gezond gedrag 
wordt beloond! U ontvangt punten die u in de webshop kunt verzilveren 
voor leuke producten of korting.  

Waar wilt u aan werken? www.samengezond.nl/themas

FysioZelfCheck biedt oefeningen, informatie en tips bij milde lichamelijke 
klachten zoals lage rugpijn of pijnlijke knieën na het sporten. Gebruik ma-
ken van de FysioZelfcheck? Dat kan als u een Menzis zorgverzekering heeft  
met een aanvullende verzekering met fysiotherapie. De app is ontwikkeld  
door fysiotherapeuten en wordt nu nog getest. De definitieve versie is  
beschikbaar per 1 januari 2021. De app is een extra service, het aantal fysio-
behandelingen door een fysiotherapeut blijft gelijk.
www.fysiozelfcheck.nl

Met SamenGezond wordt het kinderspel

Welk pakket past bij uw situatie? 

Liever persoonlijk advies?
Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering of wilt u graag  
persoonlijk  advies? Bel dan de OverstapCoach via 088 222 49 00.

Natuurlijk zeggen we uw huidige
verzekering voor u op.

Uw goede
voornemens 
volhouden 

Het hele
gezin goed
verzekerd

Stap vóór
1 januari over via
menzis.nl/collectief

FysioZelfCheck

https://www.menzis.nl/premie-berekenen-en-aanvragen?collectiefId=-1&utm_source=menzis&utm_medium=pdf&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk&utm_content=bekijk_uw_premie
https://apps.apple.com/nl/app/samengezond/id1290297195
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.menzis.samengezond.menzis
https://www.samengezond.nl/?utm_source=menzis&utm_medium=native&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk
https://www.menzis.nl/premie-berekenen-en-aanvragen?collectiefId=-1&utm_source=menzis&utm_medium=pdf&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk&utm_content=bekijk_uw_premie
https://www.menzis.nl/web/collectief?utm_source=menzis&utm_medium=native&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk
https://www.samengezond.nl/themas/?utm_source=menzis&utm_medium=native&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk
https://fysiozelfcheck.nl/
https://www.menzis.nl/web/collectief?utm_source=menzis&utm_medium=native&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk
https://www.menzis.nl/web/collectief?utm_source=menzis&utm_medium=native&utm_campaign=najaarscampagne_zakelijk

