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PROMOSIE

‘N
Geregistreerde 
finansiële adviseur 
kan ’n deurslag- 
gewende rol 
speel om dit vir 
jou makliker te 

maak om te bepaal watter mediese plan 
jou behoeftes én sak die beste pas. Hulle 
kan jou help om die regte keuse te maak 
en kan jou van bykomende inligting 
voorsien oor die onderskeie planne 
waaruit jy kan kies. Daar is ’n reëling 
tussen Solidariteit se finansiële adviseurs 
en TendaHealth om te verseker dat Soli- 
dariteit se lede die beste advies oor en 
oplossings vir gesondheidsorg kry. Hulle 
is boonop goed geplaas om jou te help 
om jou lidmaatskap te bestuur en jou 
eise en navrae te hanteer. 

ONS HET DIE KENNIS 
WAT JY BENODIG
TendaHealth is nie ’n mediese skema 
nie, maar ons beskik oor baie ondervin-
ding in die mediesefondssektor en 
het eerstehandse kennis van hoe dit 

werk. Daarbenewens het TendaHealth 
kontrakte met die meeste groot me-
diese skemas om te verseker dat jy die 
perfekte plan vir jou en jou familie se 
spesifieke behoeftes kies. In die swak 
ekonomiese toestande en met stygen-
de inflasie in gesondheidsorg sukkel 
verbruikers om sin te maak uit die talle 
planne wat beskikbaar is. Dit bring hulle 
in die versoeking om te migreer na wat 
op die oog af na ’n meer bekostigbare 
plan lyk, maar wat inderwaarheid minder 
dekking bied.

Ons kan jou help om die maandelikse 
bydraes en voordele te vergelyk en om 
seker te maak jy kry die dekking wat jy 
benodig. ’n Blote vergelyking van die 
gemiddelde persentasieverhogings wat 
deur die onderskeie skemas aangekon-
dig is en wat lede se bydraes beloop, 
is nie ’n ware toets vir waarde vir geld 
nie, want die werklike voordele wat die 
skema bied, word nie in berekening 
gebring nie. 

Hoewel verbruikers slimmer geraak 
het en beter ingelig is oor die mediese- 

skemabedryf, heers daar steeds heel-
wat verwarring. Ons kan jou help deur 
ingeligte aanbevelings aan jou voor te 
lê wat jou bepaalde gesondheidsorg-     
behoeftes en begroting in ag neem. Ons 
kan ook ’n belangrike rol speel om jou te 
help om te verstaan wat jou plan bied, 
hoe om jou voordele ten beste te benut 
en hoe om voordeel te trek uit bestuurde 
sorg, beide vanuit ’n finansiële en le-
wensgehalte-oogpunt. Ons kan jou ook 
help om die ingewikkelde terminologie 
wat vir gesondheidsorg gebruik word,   
te ontsyfer.

GEAKKREDITEERDE 
FINANSIËLE ADVISEURS 
Ons finansiële adviseurs het die toepas-
like regulatoriese eksamens geslaag en 
is spesialiste op hul gebied om so te 
verseker dat jy kundige advies kry. Hulle 
ontvang ’n kommissie in ooreenstem-
ming met die Wet op Mediese Skemas 
(No. 131 van 1998) en werk onverpoos 
om aan jou die ondersteuning te bied 
wat jy benodig en verdien.

Die ideale vennoot in GESONDHEIDSORG
Jou gesondheid is een van die kosbaarste dinge en dit moet opgepas word. Wanneer dit by gesondheidsorg kom, kan dit 
egter stresvol raak om die regte plan vir mediese sorg of gapingsdekking te kies. 

SKAKEL 0861 101 005 OF STUUR ‘N E-POS NA ADMIN@SFDIENSTE.CO.ZA OM VAN DIÉ DIENS GEBRUIK TE MAAK.
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Gapingsdekking vir 
in-hospitaal-tekorte 
wat nie deur jou 
mediese skema 
gedek word nie

SMS “MEDGAP”
na 43366 en
ontvang 
onmiddellike 
advies!
SMS’e kos R1. Gratis minute 
geld nie. Standaardnetwerk-
tariewe is van toepassing.
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