Just Live en Just Smile
Wil je een slimme uitbreiding van je basisverzekering? Kies dan voor Just Live. Eén aanvullende
verzekering voor als je iets overkomt dat je niet kon voorzien. Zie je op tegen tandartskosten?
Sluit dan Just Smile af.

Vergelijk onze verzekeringen gemakkelijk online
Op www.just.nl kies je gemakkelijk de zorgverzekering die het best bij jou past.

Wat je verder moet weten
De vergoedingen in dit pakketoverzicht zijn maximale vergoedingen per kalenderjaar, behalve als
dit anders staat vermeld. Om een vergoeding te krijgen moet Just de zorgverlener en/of instelling
hebben erkend. In de voorwaarden staat wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.
Bijvoorbeeld of een zorgverlener erkend is, je een verwijzing van een zorgverlener nodig hebt,
bij welke indicaties een vergoeding geldt en of je vooraf toestemming bij Just moet aanvragen.
Ga je naar een niet-gecontracteerde fysio-of oefentherapeut? Dan krijg je geen vergoeding uit
de aanvullende verzekering Just Live. Kijk voor alle voorwaarden op www.just.nl/spelregels.

Vind je zorgverlener
Benieuwd met welke zorgverleners wij afspraken hebben gemaakt? Kijk op www.just.nl/zorgvinder.

Aanvullende verzekering

Just Live
Mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij
ongevallen (totale vergoeding per ongeval
ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)



€10.000,-

Fysiotherapie en/of oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie en/of oefentherapie

4 behandelingen

ongevallendekking

max. 16 behandelingen per ongeval

Spoedeisende hulp in het buitenland
in EU/EER-landen, Zwitserland, Australië,
Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië,
100%
Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië,
Turkije
In andere landen dan hierboven; beperkt
tot maximaal 2x gebruikelijk (marktconform)
Nederlands tarief

check

Organisatiekosten door alarmcentrale

check

Medisch noodzakelijke repatriëring van
zieke verzekerde

check

Tandheelkundige hulp

€275,-

Zorg na de bevalling

Couveuse nazorg

12 uur

Extra kraamzorg met medische indicatie

4 dagen

Kraamzorg na ziekenhuis opname

6 uur

Tand 1 aanvullende verzekering

Just Smile
Als je een behandeling ondergaat, is de vergoeding een percentage van het wettelijke
tarief tot het maximale bedrag per jaar. Bijvoorbeeld: je kiest voor de aanvullende verzekering
Tand 1 en je krijgt een gebitsreiniging (overige tandheelkunde), dan krijg je een vergoeding
van 75% van het wettelijke tarief tot maximaal € 250,-.

Totale vergoeding tandheelkunde

€250,-

Tandheelkunde vanaf 18 jaar
Tandheelkunde zoals bijv. controles, het
trekken van kiezen/tanden, vullingen en
wortelkanaalbehandelingen.

75%

Tandheelkunde alle leeftijden

Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap

75%

Volledig kunstgebit (boven en/of onder)

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Reparatie/rebasen volledig kunstgebit
(boven en/of onder)

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Gedeeltelijk kunstgebit of frameprothese

75%

Implantaten bovengebit

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Implantaten ondergebit

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij
ongevallen (totale vergoeding per ongeval
ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)

Aan dit pakketoverzicht kun je geen rechten ontlenen.

€10.000,-

