Premie 2018 Zorgzaam
Modelovereenkomst Zorgzaam en aanvullende verzekeringen Zorgzaam Ster 1, 2, 3, 4, 5
De genoemde premies gelden per persoon per maand op basis van € 385 verplicht eigen risico, tenzij anders vermeld.
De premies zijn onder voorbehoud van eventuele premiewijzigingen. Het eigen risico is niet van toepassing op kinderen
tot 18 jaar.
Basisverzekering

Modelovereenkomst Zorgzaam
De premiegrondslag voor de Modelovereenkomst Zorgzaam bedraagt in 2018 € 116,58 per maand.
Zorgzaam richt zich op iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het Ministerie van Defensie. Ook gezinsleden
kunnen deelnemen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan profiteert u van een collectiviteitskorting:
eigen risico

vanaf 18 jaar

bedragen per jaar

per maand

€ 385 (wettelijk verplicht)

€ 104,92

€ 485

€ 101,92

1)

€ 685

€

95,92

1)

€ 885

€

89,92

1)

Eigen risico
Het eigen risico geldt niet voor bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen,
de door de zorgverzekeraar aangewezen voorkeursgeneesmiddelen en nacontroles van nier- of leverdonor. Lees voor het
volledige overzicht de verzekeringsvoorwaarden.
Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekering Zorgzaam
vanaf 18 jaar
per maand
Aanvullend Zorgzaam Ster 1

€

3,95

Aanvullend Zorgzaam Ster 2

€

16,75

Aanvullend Zorgzaam Ster 3

€

27,75

Aanvullend Zorgzaam Ster 4

€

48,40

Aanvullend Zorgzaam Ster 5

€

68,95

Voor kinderen tot 18 jaar, die behoren tot de doelgroep van Zorgzaam, is geen premie verschuldigd, indien:
a. er minimaal één ouder is verzekerd bij Zorgzaam. Dit geldt voor een aanvullende verzekering tot maximaal hetzelfde
niveau als de aanvullende verzekering van de ouder(s);
b. beide ouders zijn verzekerd bij de SZVK en het kind de aanvullende verzekering Zorgzaam Ster 4 heeft;
c. er sprake is van een alleenstaande ouder, die is verzekerd bij de SZVK en het kind de aanvullende verzekering
Zorgzaam Ster 4 heeft;
d. er sprake is van weeskinderen.

Comfortverzekering
alleen af te sluiten vanaf 18 jaar
per maand
Zorgzaam Comfortverzekering

€

16,50

Niet-Zorgzaamverzekerden

€

19,00

SZVK met klassenverpleging

€

14,00

D8805-201610

1)

De genoemde premies zijn inclusief eigen risico korting.

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

