Nuttige informatie bij het afsluiten van een zorgverzekering
De zorgverzekering betekent voor elke Nederlander van 18 jaar en ouder dat er gekozen kan worden uit de
vele zorgverzekeringen die ons land telt. De bedoeling is om door het vergelijken van prijzen en
verzekeringspakketten de verzekering te kiezen die het beste bij uw situatie past.
Esdégé-Reigersdaal kan u niet adviseren
U bent dus vrij om met een verzekeringsmaatschappij naar keuze in zee te gaan. Maar welke? EsdégéReigersdaal kan daar centraal niet in adviseren. Wat voor u het beste is hangt van veel persoonlijke factoren
af.
Collectiviteitskorting
Wat Esdégé-Reigersdaal wel deed, is onderzoeken of bij onze verzekeringsrelaties een korting kan worden
afgesproken voor cliënten en medewerkers. Vanwege de grootte van de organisatie zijn we een interessante
partij waarvoor iets extra’s gedaan kan worden. Univé heeft ons een pakket geboden met zogenaamde
collectiviteitskorting. Het betreft het pakket “Univé Zorg Geregeld Polis”. Dit is een bestaand pakket, maar
tegen een lagere premie dan voor andere klanten van Univé.
Wilt u op het aanbod ingaan dan kunt u zich aanmelden bij Univé onder vermelding van het contractnummer
van Esdégé-Reigersdaal. U kunt ook op www.unive.nl kennis nemen van het aanbod en een
premieberekening doen. Het contractnummer hiervoor kunt u opvragen bij de afdeling cliëntprocessen.
Vrije keus blijft
Dat wij u informeren over deze mogelijkheid bij Univé wil niet zeggen dat wij u adviseren deze verzekering te
kiezen. Wat voor u het beste is, kunnen wij niet beoordelen. Vergelijking van de prijzen en de daarvoor
geleverde pakketten is de enige manier om daar achter te komen.
Overwegingen
Wat we wel kunnen doen, is u enkele overwegingen meegeven. Zaken waarvan het goed is er over na te
denken voordat u een keus maakt.
1. Wees voorzichtig met het aangaan van een eigen risico. Over het algemeen zal de lagere premie niet
opwegen tegen de te maken onkosten in een jaar.
2. Overweeg het aangaan van aanvullende verzekeringen indien u die nu niet heeft. De meeste
zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Dit geldt ook voor Univé. Dan kan een verzekeraar er voor
kiezen u eerst te keuren om de risico’s te onderzoeken en eventueel een hogere premie te vragen.
3. Cliënten die zijn ingeschreven als cliënt van Reigersdaal1 en waarvan de zorg wordt vergoed vanuit de
AWBZ zitten momenteel nog in een uitzonderingspositie. Veel van de zorg die bij andere mensen onder
aanvullende verzekeringspakketten valt, zoals fysiotherapie, wordt voor hen vergoed vanuit de AWBZ. Het
lijkt in eerste instantie niet logisch hen te adviseren zich aanvullend te verzekeren. Aan de andere kant
weten we dat de AWBZ zal veranderen. Hoe, dat weet nog niemand precies. Stel dat die voorzieningen
straks niet meer worden vergoed vanuit de AWBZ – zullen de betreffende cliënten dan nog zonder
risicoselectie worden geaccepteerd voor aanvullende verzekeringen? Niemand weet het antwoord op
deze vraag. Dus wat is wijsheid?
Wie zich aanvullend wil verzekeren en dat nu nog niet doet, moet wel rekenen op hogere maandlasten.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor een toelichting kunt u bellen met de afdeling
cliëntprocessen van Esdégé-Reigersdaal op nummer 0226-332355 of nummer 0226-332363.
1 Dit betreft niet alleen cliënten die woonachtig zijn op locatie Reigersdaal! Wanneer u twijfelt of u al dan niet als cliënt van
Reigersdaal staat ingeschreven neem dan even contact op met de afdeling cliëntprocessen op nummer 0226-332363.

