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Recht op zorg!
Wist u dat u recht heeft op goede zorg?
Ook als u een lager inkomen heeft of een
uitkering krijgt. Zeker als u vanwege een
chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente
Nissewaard mee aan de kosten voor de
premie van een goede zorgverzekering.
Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed
verzekerd en verkleint u de kans
op onverwachte kosten aanzienlijk.
Is de zorgverzekering er ook voor u?
Het maakt niet uit of u ziek of gezond
bent, bij de collectieve zorgverzekering
is iedereen met een laag inkomen uit de
gemeente Nissewaard van harte welkom.
Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering, hangt af van uw gezamenlijke
netto maandinkomen. Is dit lager dan 130%
van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger, dan helaas niet.

U kunt u zich nu al aanmelden
via www.gezondverzekerd.nl
selecteer Nissewaard en vul uw
gegevens in.
Voor wie?
• voor iedereen met een laag
inkomen
• voor iedereen die chronisch
ziek is en een laag inkomen
heeft.
Waar moet u vooraf op letten?
• uw inkomen moet minder
zijn dan 130% van de
bijstandsnorm
• het inkomen wordt achteraf
gecontroleerd
• aanmelden voor de
verzekering moet voor
1 januari 2019
• u moet uw oude verzekering
uiterlijk 31 december 2018
opzeggen.
CZ Zorgkantoor
Oostkade 14
3201 AM Spijkenisse
Geopend maandag t/m vrijdag
van 09.30 uur tot 17.00 uur
CZ Klantenservice
Telefoon 0900 0949
www. gezondverzekerd.nl
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MEER ZORG, VOOR MINDER GELD
Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering!
De gemeente Nissewaard biedt in samenwerking met CZ Zorgverzekeringen een
gunstig geprijsde collectieve ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag
inkomen. Er worden twee pakketten
aangeboden. Beide pakketten bestaan uit
de verplichte basisverzekering en een
aanvullende verzekering. Kinderen tot 18
jaar zijn gratis meeverzekerd. Informatie
over de vergoedingen in de pakketten kunt
u vinden op www.gezondverzekerd.nl.
Korting op premie
De gemeente betaalt onder voorwaarden
maandelijks mee aan de kosten voor beide
pakketten en CZ geeft 7% korting op de
premie. In het aanvullende pakket zit onder
andere een vergoeding voor de eigen
bijdrage voor huishoudelijke hulp,

alternatieve geneeswijzen, hulp in het
buitenland, gehoormiddelen, tandheelkundige hulp, psychische hulpverlening,
hulpmiddelen (ter aanvulling op de hoofdverzekering), prothesevoorzieningen en de
kosten van fysiotherapie. Extra in de
verzekering voor mensen met hoge zorgkosten is een hogere vergoeding voor
alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie,
steunzolen, persoonsalarmering,
contributie van patiëntenverzekeringen
en de eigen bijdrage vervoer. Voor degene
die zich op deze manier verzekert, wordt
de betaling van het eigen risico over tien
maandelijkse termijnen verspreid.
Gunstige premie
De twee pakketten zijn voor inwoners met
een inkomen tot 130% van de bijstands-

norm. In 2019 bedraagt voor het pakket
Gemeente Extra de totale premie € 156,68
per persoon per maand en voor het pakket
Gemeente Extra Uitgebreid € 165,56
(exclusief bijdrage gemeente).
Bijdrage gemeente
Is uw inkomen minder dan 110% van de
bijstandsnorm, dan is de bijdrage van de
gemeente € 30 per betalende persoon per
maand. Heeft u een inkomen tussen de
110% en 130% van de bijstandnorm, dan is
de bijdrage € 20 per betalende persoon
per maand.
Om te bepalen of u in aanmerking komt
voor een bijdrage van de gemeente, kunt u
uw maandelijkse inkomen vergelijken met
het netto inkomen in onderstaande tabel.

Norminkomen zonder vakantiegeld (bedragen van juli t/met december 2018)

110%

130%

Alleenstaande, alleenstaande ouder; 18 tot 21 jaar

€

257,08

€ 303,82

Alleenstaande, alleenstaande ouder; 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.041,41

€ 1.230,75

Alleenstaande, alleenstaande ouder; pensioengerechtigde leeftijd of ouder

€ 1.171,89

€ 1.384,97

Echtpaar; beide 18 tot 21 jaar

€

514,16

€ 607,65

Echtpaar; waarvan één persoon 21 jaar of ouder is

€ 1.000,95

€ 1.182,94

Echtpaar; 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.487.72

€ 1.758,22

Echtpaar pensioengerechtigde leeftijd of ouder

€ 1.602,17

€ 1.893,48

Extra vergoeding chronisch zieken
Voor chronisch zieken biedt de aanvullende
verzekering, naast de gespreide betaling
van het eigen risico, vergoedingen voor de
eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp,
alternatieve geneeswijzen, hulp in het
buitenland, gehoormiddelen, een hogere
tandheelkundige dekking, een hogere
dekking psychische hulpverlening,
hulpmiddelen (ter aanvulling op de
hoofdverzekering) en een hogere
vergoeding prothese voorzieningen.
Premie
Pakket Gemeente Extra
De kosten voor dit collectieve pakket,
basis- én aanvullende verzekering, zijn:
• volwassenen van 18 jaar en
ouder: € 156,68 per persoon per
maand (exclusief bijdrage
gemeente)
• kinderen tot 18 jaar zijn voor het
hele pakket gratis meeverzekerd.
Pakket Gemeente Extra, uitgebreid voor
chronisch zieken of gehandicapten
De kosten voor dit collectieve pakket,
basis- én aanvullende verzekering zijn:
• volwassenen van 18 jaar en ouder:
€ 165,56 per persoon per maand
(exclusief bijdrage gemeente)
• kinderen tot 18 jaar zijn voor het
hele pakket gratis meeverzekerd.

Hoe deelnemen?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl selecteer
Nissewaard en meld u aan. Daarna gaat de
rest vanzelf. Uw huidige verzekering wordt
opgezegd en u bent per 1 januari 2019
verzekerd via de collectieve verzekering
van CZ.
Heeft u moeite hebben met het digitaal
aanvragen dan kunt u geholpen worden
door
• Stimos, Raadhuislaan 39a, 3201 EM
Spijkenisse, tel.: (0181) 769 068.
• the Papershop, Curieweg 5/unit 18,
3208 KJ Spijkenisse,
tel.: 06-1306 0099.

Vragen?
Meer informatie vindt u op
www.nissewaard.nl en op
www.gezondverzekerd.nl.
Heeft u een vraag over een vergoeding?
Neem dan contact op met de CZ Klantenservice, telefoonnummer 0900 0949.
Aanvragen
Wie wil overstappen op een van de
genoemde ziektekostenverzekeringen,
moet uiterlijk 31 december 2018 de
oude verzekering opzeggen.
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