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Veteranendag 2017:
komt u ook?
De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar gehouden op
24 juni. Op het Malieveld in Den Haag bedankt heel Nederland
haar meer dan 115.000 veteranen. Dan vindt ook het kleurrijke
defilé plaats. Meer dan 5.000 veteranen en militairen marcheren
rond de Hofvijver. Zij worden gevolgd door historische en
moderne legervoertuigen. Ook is er een spectaculaire vliegshow. Uiteraard is ook de SZVK deze dag aanwezig. U kunt
ons vinden in het Standhoudersdorp. Tot 24 juni!
▲

www.veteranendag.nl
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Vervelende hooikoorts
Wist u dat 1 op de 5 mensen in Nederland last heeft van
hooikoorts? Hooikoorts op zich is niet gevaarlijk maar wel erg
vervelend. Hooikoorts is een reactie van het afweersysteem op
graspollen, boompollen en kruidpollen. Dit worden ‘allergenen’
genoemd. Het graspollen seizoen begint meestal in april en
eindigt in augustus. Het is belangrijk om de juiste medicijnen te
kiezen. Weinig klachten? Dan helpen middelen van de drogist
vaak. Veel last? Ga dan naar de huisarts of apotheek. En met
de pollennieuws app kun je zien wanneer het graspollen
seizoen begint. Ook zijn op deze app de gewassen te vinden
die hooikoorts veroorzaken.

Zorgkosten door schade
ten gevolge van Varen,
Inzet, Vliegen of Oefenen (VIVO)
Als militair loopt u een risico op letsel. Is u iets overkomen
tijdens het uitoefenen van uw functie? Laat altijd een procesverbaal van ongeval (PvO) opmaken (Defensieformulier 100).
Dit PvO wordt door het ABP in opdracht van het ministerie van
Defensie beoordeeld om vast te stellen of het om een dienstongeval op basis van artikel 4 van de Regeling proces-verbaal
van ongeval en rapportage medische aangelegenheden gaat.
Een kopie van het PvO en de ABP beoordeling worden
meegezonden met een eventuele zorgschadeclaim.

Functionele indicatie
Vanaf 1 januari 2017 is het reglement functionele indicatie
toegevoegd. De militair arts dient een aanvraag in voor een
vergoeding op basis van een functionele indicatie. Maar u let
daar zelf ook goed op. Het ontbreken van deze vermelding kan
er namelijk toe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen. Hulp
nodig of nog vragen hierover? Bel met onze SZVK Helpdesk
op telefoonnummer 072 - 527 76 77. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Profiteer van korting op
verzekeringen van Univé
Extra voordeel voor u als militair en uw gezinsleden. Als
SZVK-verzekerde ontvangt u namelijk een pakketkorting op
uw verzekeringen van Univé. Handig, een extra korting op
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uw totale premie en al uw verzekeringen onder één dak. De
korting gaat in op het moment van aanvragen. U kunt gebruikmaken van onderstaande kortingen:

Verzekering

Collectieve korting

Autoverzekering

8%

Motorverzekering

8%

Fietsverzekering

5%

Caravanverzekering

5%

Doorlopende Reisverzekering

3%

Aansprakelijkheidsverzekering

5%

Rechtsbijstandverzekering

5%

Woonhuisverzekering

5%

Inboedelverzekering

5%

Voor vragen over de ziektekostenverzekering heeft Univé een speciale SZVK Helpdesk ingericht. Het telefoonnummer
van de SZVK-Helpdesk is: 072 527 76 77. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

