Speciaal voor HCC-leden

OHRA

HCC

OHRA Verzekeringen

Verzekeren. Zonder. Gedoe.
Collectieve korting voor HCC

Aansprakelijkheidsverzekering

Op het werk, thuis, onderweg…waar we ook zijn,
we ontwikkelen. Zorgen. Maken plezier. Leven. En
waar wordt geleefd, kan er iets misgaan. Het hoort
er nu eenmaal bij. Heel fijn als je dan opgelucht
kunt ademhalen omdat je goed bent verzekerd.
En verzekerd zijn met korting, is helemaal fijn.

Autoverzekering

Voordelen voor leden van HCC
Als lid van HCC krijg je al 4% korting op onze
zorgverzekeringen en tot 10% korting op de
schadeverzekeringen van OHRA.
We staan dag en nacht voor je klaar.
Je stelt zelf gemakkelijk je verzekering samen.
De kortingen binnen je collectieve contract gelden
ook voor je meeverzekerde gezinsleden.
Wegwijs in de digitale wereld, is het credo van HCC. Ook
verzekeren doe je online. Daarom bieden HCC en OHRA
je dit collectief. Samen. Verzekerd. Zonder. Gedoe. Met.
Korting.

Wil je meer weten scan de QR-code of kijk op
www.ohra.nl/collectief/hcc

Caravanverzekering
Doorlopende Reisverzekering
Huisdierenverzekering

10%
5%
10%
5%
10%

Inboedelverzekering

5%

Kortlopende Reisverzekering

5%

Kostbaarhedenverzekering

10%

Motorverzekering

10%

Ongevallenverzekering

10%

Opstalverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Zorgzekering

5%
10%
4%

Alle voordelen op een rij
Aansprakelijkheidsverzekering

Kortlopende reisverzekering
Je betaalt alleen voor de dagen dat je echt op reis bent.

		

Je hele gezin wereldwijd verzekerd, ook je huisdier			

		

Een verzekerd bedrag van maximaal € 2.500.000,-

		

OHRA Hulpdienst altijd bereikbaar		

		

Geen eigen risico

		
		

Bagage, hulpverlening voor jezelf en aansprakelijkheid
voor je vakantieverblijf standaard meeverzekerd

Autoverzekering 			
		

No-claimkorting tot wel 82%, ook voor je tweede auto
of motor 			

		

Dag en nacht hulp bij schade		

		

Eenvoudig schade melden

		

Je stelt je verzekering zelf gemakkelijk samen

		

Caravanverzekering

			

		

Voor vouwwagens, toer- en stacaravans

		

Voortent, aanbouw en inventaris meeverzekeren

		

Bepaal zelf wat je wel en niet verzekert

Doorlopende reisverzekering		
		

Vaak al voordeliger vanaf 14 dagen vakantie		

		
		

Ook voor de weekendjes en nachtjes weg die je in
Nederland en het buitenland boekt			

		

Je hond of kat ook meeverzekerd

			
Huisdierenverzekering		
Verzekerd tegen medisch noodzakelijke kosten
		

Kies zelf je dierenarts

		

Snel je geld terug

							
Inboedelverzekering		

			
Motorverzekering
Zelf je motorverzekering samenstellen			
		

Keuze uit 3 basisdekkingen en 7 aanvullende dekkingen

		

Hoge instapkorting van 60%

		

No-claimkorting tot wel 80%. Ook voor je 2e voertuig

		
		

Nederlandstalige hulp in binnen- en buitenland bij
schade of diefstal

				
Ongevallenverzekering		
Dekking in alle landen					
		

Ook bij ongelukken op het werk

		
		

Motorrijders ouder dan 22 jaar zijn verzekerd zonder
toeslag

		
		
		

Ontvang je al via een andere verzekering of instantie
een uitkering? Ook dan keert de OHRA Ongevallen
verzekering uit

Opstalverzekering		
		

Je bent nooit onderverzekerd				

		

Handig bij schade: onze Direct Schade Herstel service

		

Zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd

				
Rechtsbijstandsverzekering
		

Ruim 400 juridisch specialisten staan klaar voor jou
en je gezin

Je bent nooit onderverzekerd

		

Altijd gratis telefonisch advies

		

Direct Schade Herstel service: geen gedoe bij schade

		

Keuze uit 4 dekkingen die aansluiten op wat jij wilt

		
		

Korting bij inbraakpreventie. Is je huis goed beveiligd?
Dan krijg je korting

		

Kies zelf je advocaat

Kostbaarhedenverzekering		
Je kostbaarheden zijn binnen én buiten je huis verzekerd.
En over de hele wereld! Waar we best trots op zijn: klanten
geven onze schadeafhandeling een 8,2. Je krijgt een
goede kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Al je verzekeringen bekijken?

Of direct je premie berekenen.
Ga naar: www.ohracollectief.nl/hcc

Zorgverzekering		
		

Onze unieke Fysio Meeneemservice

		

Een Tandongevallendekking		

		

100% buitenlanddekking

		

Gratis online gezondheidscheck		

		

Toegang tot online vitaliteitsplatform

Meer weten over het aanbod?
Kijk voor meer informatie op ohracollectief.nl/hcc
of bel 026 400 40 40 van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Vergeet niet je collectiviteitsnummer 5800 te vermelden.

Wil je meer weten scan de QR-code of kijk op
www.ohra.nl/collectief/hcc
SCH2582_0422

