Zorgverzekeringen 2019
Aanvullende verzekeringen
Avero/Achmea (AA) en CZ hebben elk hun eigen pakket voor de aanvullende verzekeringen. De
collectieve korting bedraagt bij beide 15%.
In de aanvullende verzekeringen worden de volgende wijzigingen van kracht:
Avero/Achmea





Vergoeding in alle aanvullende pakketten voor second opinion via Royal Doctors
Vergoeding eigen bijdrage op geneesmiddelen komt te vervallen in alle aanvullende pakketten
Alternatieve geneeswijzen: max. vergoeding per g in pakket Extra Compleet verlaagd van
€ 50.- naar €40.In pakketten Compleet, Extra Compleet en Comfort toevoeging van vergoeding voor kosten
en verblijf in hospice van max. € 35.- per dag.

CZ




Alternatieve geneeswijzen: voortaan alleen vergoeding voor acupunctuur, chiropractie,
homeopathie, natuurgeneeskunde, psychologie en osteopathie.
Vergoeding eigen bijdrage op geneesmiddelen aanvullende verzekeringen Comfortpakket,
Plus Collectief, Top Collectief, Excellent en Supertop gemaximeerd op € 250,Orthodontie: vergoeding onzichtbare beugel gemaximeerd op € 2250,-, eenmalig (tot 22 jaar)

De belangrijkste aanvullende verzekeringen van AA zijn:
- Compact
- Compleet
- Extra Compleet
- Comfort.
Bij het Compact en het (Extra)Compleet pakket bestaat de mogelijkheid om zelf de hoogte van de
vergoedingen te bepalen voor Fysiotherapie en Alternatieve zorg. De overige opties (Optiek,
Seniorenzorg en Geboortezorg) kunt u aan of uit zetten. Het Comfort pakket heeft geen
keuzemogelijkheid.
De belangrijkste aanvullende pakketten bij CZ heten:
- Basis Collectief
- Plus Collectief
- Top Collectief
- 50+.
Deze pakketten bieden een dekking voor o.a. fysiotherapie, alternatieve geneesmiddelen en
vergoeding van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen. CZ biedt niet de mogelijkheid om de hoogte
van de vergoedingen aan te passen of onderdelen aan of uit te zetten.
De maandelijkse premies voor de aanvullende verzekeringen zijn:
Avero/Achmea:
Compact
Compleet
Extra Compleet
Comfort

CZ:
€ 12,49
€ 25,85
€ 55,23
€ 39,26

Basis Collectief
Plus Collectief
Top Collectief
50+

€ 8,29
€ 20,99
€ 35,36
€ 14,83

Met deze uitgebreide keuzemogelijkheden in de basis- en aanvullende verzekeringen kunt u zelf een
verzekering op maat samenstellen, afgestemd op uw individuele situatie.
Let op: uw keuze voor het nieuwe zorgpakket bij AA of CZ dient vóór 1 januari 2019 bij AON te zijn
ingediend. De overstap naar CZ kan ook rechtstreeks bij CZ ingediend worden.

