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EXTRA INSTRUCTIE ZORGVERZEKERINGEN 2018
Handleiding voor de plaatselijke leden voor het aanvragen van collectiviteitskorting op
de zorgverzekeringspremie voor 2018.
De premies voor 2018 zijn bekend. U kunt dus nu nagaan of het in uw situatie nuttig is om naar een
andere zorgverzekeraar over te stappen of juist niet. Opzeggen van uw huidige verzekering kan tot
1 januari 2018. Via uw plaatselijke vereniging die is aangesloten bij de FASv kunt u een
collectiviteitskorting krijgen bij veel zorgverzekeraars.
De website www.fasv.nl/zorgvergelijker-2018 is de makkelijkste manier om u aan te melden bij een
groot aantal verzekeringsmaatschappijen. U vindt daar een lijst van alle zorgverzekeraars waar u via
de FASv korting kunt krijgen.
Bent u al verzekerd bij een bepaalde verzekeraar, klik op ‘ja’. U kunt dan de collectiviteitskorting bij
deze verzekeraar melden. Dat kan het geval zijn als u nog geen korting kreeg of als u die korting kreeg
via het lidmaatschap van bijvoorbeeld een andere landelijke ouderenvereniging.
Klik op ‘neen’ als u niet bij die bepaalde verzekeraar verzekerd bent, maar daar nadere informatie wilt
opvragen. U wordt dan rechtstreeks naar betreffende verzekeraar doorgeleid.
Als u op de button bij een bepaalde verzekering drukt, komt u terecht op de website van die
verzekering en wordt de korting automatisch verrekend. Op de website vindt u ook alle nadere
informatie over de dekking van een bepaalde verzekering.
Bij een aantal verzekeringen is er dan een tussenstap via PMA of de Thomagroep, maar dan kunt u
rustig verder doorgaan met informatie aanvragen of aanmelden.
De kortingen die u als lid van de FASv kunt krijgen variëren van 3% (ONVZ); 5% (CZ); 6% (De
Friesland en Ohra); 7% (Salland, Zorg en Zekerheid, PMA-Menzis) tot 8% (Delta Lloyd, Univé en VGZ).
Op blz. 2 vindt u een overzicht van alle verzekeringen die ook op de website van de FASv staan.
De premie ziet u in de vierde kolom. Voor uw gemak is dat uitgerekend inclusief de korting.
In sommige gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen een natura- en een restitutieverzekering.
De laatste is over het algemeen iets duurder, omdat er minder, of helemaal geen, beperkingen zijn met
betrekking tot de keuze van arts of ziekenhuis. Soms krijgt u niet alle kosten vergoed.
Het eigen risico bedraagt in 2018 € 385,-. Onder het eigen risico vallen niet: huisartsenkosten,
hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, wijkverpleging.
Adviezen
 Controleer goed alle financiële gegevens en voorwaarden voor u overstapt naar een andere
verzekeraar.
 Zeg uw oude zorgverzekering pas op als u zeker bent dat u bij uw nieuwe verzekeraar bent
verzekerd onder uw voorwaarden.
Als u zich niet via internet kunt aanmelden, belt u dan naar het telefoonnummer dat bij de
betreffende verzekering staat vermeld.

Het bestuur van de FASv



Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer
www.fasv.nl  info@fasv.nl  K.v.K. 66987571 Zwolle  IBAN NL71 RABO 0313 7149 16

2

Verzekeraar
CZ

Collectiviteits
nummer
4126319

Telefoonnummer

Premie basis incl.
korting via FASv (6)
€110,44 (natura)
€116,47 (restitutie)
€97,71(Zelf bewust)
€109,93(Alles Verzorgd)
€115,15(Vrije keus)
€113,50

Korting
aanvullend
geen

Korting
tandarts
geen

De Friesland

407200

088-5557777,
toets 4
058-2913131

6%

6%

Salland

1340

0570-687484

Delta Lloyd

22426

0573-222999
(Thomagroep)

€110,01

10%

7%
10%

OHRA (1)

864

ONVZ

9063

Univé

13299

0573-222999
(Thomagroep)
0573-222999
(Thomagroep)
0800-0234763

€110,30

6%

6%

€115,91

7%

7%

VGZ

17810

0900-8490

Zorg en Zekerheid

28331

Zilveren Kruis (3)

207077596

PMA-Menzis (4)

geen

071-5825825,
toets 2
071-7510052,
toets 4
0800-2040

€106,90 (natura)
€110,16 (restitutie)
€119,45 (5% korting via
NBvON)
€107,92 (natura)
€110,71 (restitutie, vrije
zorgkeuze)

Biedt geen
collectiviteitsko
rting

010-2466466

DSW (5)

€107,50
(combinatiepolis) eigen
risico 375,-

7%

tst@thomagroep.nl

€107,18 (zorg geregeld)
€111,55 (zorg vrij)
€106,90 (ruime keuze)
€112,42 (eigen keuze)

10%
Goed;Beter;Best
10% VGZ Goed,
Beter en
Best
7%
10%
10% Extra
verzorgd

geen

Partnerregeling (2)
10%
10% tandverzorging
250,500 en
750

Opmerkingen:
1. Met name bij Ohra dient u dient u aan te geven dat de collectiviteitskorting is geregeld via de
Thomagroep onder nummer 864. Alleen het noemen van de naam van uw plaatselijke vereniging of
FASv is meestal niet voldoende.
2. Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de
niet-gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden voor de ander.
3. Zilveren Kruis sluit in 2018 geen contract met de FASv, maar de korting blijft in 2018 van toepassing via
de NBvON en geldt voor verenigingen die op of voor 1 november 2016 lid waren van de FASv.
4. Korting rechtstreeks aanvragen bij PMA. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. 08002040. www.pma.info.nl
5. DSW biedt aan geen enkele organisatie collectiviteitskorting.
6. De bedragen genoemd in de hele kolom “Premie basis incl. korting via FASv” zijn slechts een indicatie,
doch de uiteindelijke premie wordt tussen verzekerde en verzekeraar bepaald en blijft de
verantwoordelijkheid van beide partijen.
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