Premieblad GarantVerzorgd 2019
Collectieve zorgverzekering van
de gemeente Almere en Menzis

Basisverzekering 1

Normale premie

Uw korting (van de

+
+

Wat u betaalt

gemeente en Menzis)

Menzis Basis

€122

Aanvullend 2

Normale premie

GarantVerzorgd 1

€15,35

GarantVerzorgd 2

€28,91

GarantVerzorgd 3

€53,10

€7.32

€114.68

Uw korting (van de

Wat u betaalt

gemeente en Menzis)

Tandverzekering 3 4

Normale premie

€6,38

€8,97

€14,60

€14,31

€34,78

€18,32

Uw korting (van de

Wat u betaalt

gemeente en Menzis)
GarantTandVerzorgd 1 (250)

€11,50

€1,04

€10,46

GarantTandVerzorgd 2 (500)

€18,95

€1,71

€17,24

GarantTandVerzorgd 3 (750)

€31,95

€2,88

€29,07

GarantTandVerzorgd 1P
(Prothese)

€6,95

€0,63

€6,32

Keuze eigen risico:
Eigen risico 5 6

+

Uw voordelen

Wat u betaalt

Verzekeren

U bespaart €20,- over
een jaar als u uw hele
eigen risico opmaakt
Geen onverwachte, hoge
rekeningen.

€30,48 per maand

Gespreid betalen

Geen onverwachte, hoge
rekeningen.
Als u niet alles opmaakt
krijgt u het restant terug
in 2020.

€38,50 (10 termijnen van
februari tot december).

z.o.z

1
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
2	Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekeringen van de hoogst verzekerde
ouder.
3 	Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering dan is het verplicht ook een tandverzekering te kiezen.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de tandartsverzekering GarantTandVerzorgd 750.
4	Heeft u een volledige boven- en onder gebitsprothese? Dan is GarantTandVerzorgd 1P het pakket voor u maar
een tandverzekering is niet verplicht bij volledige protheses.
5	In 2019 is het verplichte eigen risico €385,-. Iedereen die zorgkosten maakt, moet de eerste €385,- zelf betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar. Een uitzondering hierop is een bezoek aan de huisarts. Die hoeft u
niet zelf te betalen. Voor veel mensen is het eigen risico veel geld. Als ze een dergelijke rekening binnen krijgen, is het soms niet zo makkelijk die in 1x te betalen. Daarom kunt u kiezen voor verzekeren, gespreid betalen
of zelf betalen / betalingsregeling. Kijk in het stappenplan hoe u zich aanmeldt voor verzekeren of gespreid
betalen.
6	Als u niet kiest voor verzekeren of gespreid betalen, dan geldt automatisch de optie ‘zelf betalen’. U hoeft zich
daarvoor niet aan te melden en u betaalt niet maandelijks een extra bedrag. U betaalt zelf de rekening als
wanneer die binnenkomt, tot €385,00 per jaar. U kunt een betalingsregeling afspreken met Menzis als er een
rekening komt.

