PZP Zorgadvies

Een verzekering op maat voor de politie

583.097.2238

Extra support bij uw zorg
en gezondheid
Bij uw zorgverzekering krijgt u meer dan 20 extra’s.
Van handige apps en mooie kortingen tot
persoonlijke hulp.

PZP Zorgadvies, support bij uw zorg
en gezondheid
Uw gezondheid is niet die van een ander. Daarom krijgt u bij PZP
support bij wat belangrijk is voor u. Gewoon bij uw zorgverzekering.
Als u zorg nodig heeft. Maar ook als u zich goed voelt en dat graag zo
wil houden. Er zijn meer dan 20 extra’s, van handige apps en diensten
tot mooie kortingen. Ontdek de veelgebruikte extra’s van PZP:

Spiekbriefje
Naar de dokter? Stel de juiste vragen met het spiekbriefje.
Van een gesprek met je huisarts tot ziekenhuisbezoek. Er is altijd
een handig spiekbriefje.

FitzMe
Een fitter lijf, gevarieerder eten of mentaal in balans. FitzMe helpt u
erbij. Met online trainingen en tips voor een gezonder leven. Altijd en
overal met de handige app.

App de Verpleegkundige
Moet ik naar de dokter voor dat vervelende kuchje of die buikpijn?
Download App de Verpleegkundige, stuur een bericht en krijg binnen
een uur advies.

Klantvoordeel
Profiteer van veel korting. Op uw bril of lenzen, de sportschool,
uw sportoutfit, online yoga of zelfs een slaaprobot. Wat u ook zoekt,
er zit altijd iets voor u bij.

Wat is belangrijk voor u?
Gezondheid gaat over meer dan niet ziek zijn. Het gaat om wat bij
u past. Of u nu zorg nodig heeft, of baat heeft bij meer bewegen
of wat extra tijd voor uzelf. Wij bieden u de support die u nodig heeft.
Met heel veel extra’s om te werken aan uw gezondheid. En om mee
te denken en u te begeleiden als u zorg nodig heeft.

Haal meer uit PZP Zorgadvies
Bekijk meer dan 20 extra’s op pzp.nl/zorgadvies of scan
de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon.

