WIJZIGINGEN ZEKUR 2016
In dit overzicht vind je de belangrijkste informatie en wijzigingen op een rij.
Bij ZEKUR zit je ook in 2016 weer goed.
De basisverzekering

Kies een basisverzekering die bij je past

De overheid bepaalt welke zorg is opgenomen in de basis-

Bij ons kies je uit twee basisverzekeringen: Gewoon ZEKUR

verzekering. Deze is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Zorg en Gewoon ZEKUR Zorg Vrij. Het verschil tussen deze

De zorgkosten van je huisarts worden altijd door ons

verzekeringen zit in de keuze van zorgaanbieders en de

vergoed. En voor spoedeisende hulp ga je gewoon naar ieder

hoogte van vergoedingen.

ziekenhuis en iedere huisarts. Heb je andere zorg nodig?
Dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de door
jouw gekozen basisverzekering.

Gewoon ZEKUR Zorg
Je betaalt een lagere premie doordat je naar de ziekenhuizen gaat waarmee wij een contract hebben gesloten.
Voor geneesmiddelen ga je naar een ruim aanbod
geselecteerde apotheken, die zijn gecontracteerd voor
ZEKUR. Kijk dus goed bij welke zorgaanbieder je terecht
kunt. Doe dit voordat je zorg nodig hebt. Ga je naar een
gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je alles
vergoed. Voor sommige zorg betaal je een (verplicht)
eigen risico en/of een eigen bijdrage.
Kies je toch voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Dan ontvang je een vergoeding tot maximaal 80% van
het gemiddeld gecontracteerde tarief. De rest betaal je
zelf.

Gewoon ZEKUR Zorg Vrij
Je hebt vrije keuze uit alle zorgaanbieders. Het maakt
daarbij niet uit of deze zorgaanbieder afspraken met
ons heeft gemaakt. Zolang de zorgaanbieder maar
voldoet aan de eisen in je verzekeringsvoorwaarden.
Je betaalt hier iets meer premie voor.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan
ontvang je een vergoeding van maximaal 100% van het
marktconforme tarief. Dit betekent dat wij in de meeste
gevallen de nota 100% vergoeden. Alleen onredelijk
hoge bedragen krijg je niet vergoed! Voor sommige zorg
betaal je wel je (verplicht) eigen risico en/of een eigen
bijdrage.

Aanvullende verzekeringen

Je verplicht eigen risico gespreid betalen

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van het verplicht

Ben je ouder dan 18 jaar en verwacht je kosten voor bijvoor-

eigen risico. Verwacht je komend jaar je eigen risico te

beeld de tandarts? Kies dan naast je basisverzekering voor

moeten gebruiken en wil je voorkomen dat je dit bedrag in

een aanvullende verzekering.

één keer moet betalen? Dan heb je bij ZEKUR vanaf 2016 de
keuze om het verplicht eigen risico in tien termijnen te

Zorgpolis wijzigen

betalen. Als je hiervoor kiest, betaal je in 2016 gedurende

Bij ons kies je uit twee basisverzekeringen die je kunt

tien maanden een vast bedrag per maand. Je moet dit wel

uitbreiden met één van onze aanvullende verzekeringen.

vóór 1 februari 2016 aangeven via ZEKUR.nl/inloggen.

Op je zorgpolis zie je welke verzekering(en) je hebt.

Heb je aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan krijg je

Passen deze nog bij jou? Dan hoef je niets te doen.

dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar

Bekijk het Productoverzicht in dit wijzigingsoverzicht als je

automatisch terug. Kijk voor meer informatie op

niet zeker weet of je de juiste verzekering hebt. Hierin zie je in

ZEKUR.nl/gespreidbetalen.

één keer welke verzekeringen er zijn.

D8550-201510

Vind eenvoudig een goede zorgaanbieder
Wijzig je verzekering eenvoudig via ZEKUR.nl/inloggen.

In de Zorgvinder op ZEKUR.nl/zorgvinder zie je met welke

Je logt in met je DigiD en sms-code. Geef je wijzigingen vóór

zorgaanbieders wij een overeenkomst hebben. Zo kies je de

31 december 2015 aan ons door.

zorgaanbieder die bij jou past.

DIT VERANDERT IN 2016
Wijzigingen in de verzekering(en)
Vanaf 1 januari 2016 veranderen de voorwaarden en de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.
Er zijn vergoedingen bijgekomen, vervallen of de hoogte van een vergoeding is gewijzigd. In dit overzicht vind je de
belangrijkste wijzigingen. Kijk op ZEKUR.nl/wijzigingen2016 voor een compleet overzicht.

Wijzigingen in de basisverzekeringen
Farmacie

In 2015 kun je met de basisverzekering Gewoon ZEKUR Zorg voor geneesmiddelen op herhalingsrecept en de anticonceptiepil naar een select aantal
gecontracteerde zorgaanbieders. Kan een geneesmiddel niet worden geleverd
door een van deze zorgaanbieders? Dan mag je naar een andere apotheker of
apotheekhoudend huisarts met wie wij een contract hebben. Vanaf 2016 kun je
voor geneesmiddelen naar een ruim aanbod geselecteerde apotheken waarmee
wij een contract hebben.

Gewoon ZEKUR Zorg

Huisartsenzorg

Voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje mag je ook naar een
verloskundige die hiervoor een overeenkomst met ons heeft gesloten. Je verloskundige kan je hierover informeren. Deze zorg valt niet onder je eigen risico.

Gewoon ZEKUR Zorg
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij

Medisch specialistische zorg
en verblijf

Wij sluiten met een select aantal ziekenhuizen een contract*. Als een medisch
specialist verbonden aan één van deze ziekenhuizen je verwijst, kun je voor
zorg naar een ander door ons gecontracteerd ziekenhuis zoals vermeld op
ZEKUR.nl/zorgvinder.

Gewoon ZEKUR Zorg

Toestemming bij opname
gespecialiseerde GGZ

Je hebt vooraf onze toestemming nodig als er sprake is van gespecialiseerde
GGZ met opname. Kijk voor de toestemmingsprocedure in de voorwaarden.

Gewoon ZEKUR Zorg
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij

Vergoeding voor
niet-gecontracteerde
gespecialiseerde GGZ

Per 2016 wijzigt de maximale vergoeding voor gespecialiseerde GGZ als je
naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen contract hebben. De maximale
vergoeding wordt verhoogd van 75% naar 80% van het gemiddeld gecontracteerd
tarief. Voor alle andere zorgsoorten blijft de maximale vergoeding 80% van
het gemiddeld gecontracteerde tarief. Je vindt de maximale vergoedingen in
de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders op
ZEKUR.nl/lijstmaximalevergoedingen.

Gewoon ZEKUR Zorg

Verplicht eigen risico

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt door de overheid gewijzigd van
€ 375,- naar € 385,-.

Gewoon ZEKUR Zorg
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij

Zorgprogramma’s
(ketenzorg)

De zorgprogramma’s zijn uitgebreid. Ben je 16 jaar of ouder en heb je astma?
Dan kun je ook terecht bij door ons gecontracteerde zorggroepen. Kijk voor meer
informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

Gewoon ZEKUR Zorg
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij

* Ga je naar een zorgaanbieder met wie wij voor Gewoon ZEKUR Zorg voor de betreffende zorg geen contract hebben? Houd er dan rekening mee
dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Je vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders op ZEKUR.nl/lijstmaximalevergoedingen.

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen
Leefstijl Check vervangt gezondheidstest

Voor de Leefstijl Check heb je in 2016 recht op een vergoeding uit het budget
Preventie. Meer informatie over de Leefstijl Check vind je in de verzekeringsvoorwaarden. De Leefstijl Check moet uitgevoerd worden door een gecontracteerde zorgaanbieder. De vergoeding voor de gezondheidstest van
maximaal € 100,- vervalt. De maximale vergoeding voor alle in het budget
Preventie opgenomen zorg is € 200,- per jaar.

Extra ZEKUR Zorg

ZEKUR aanvullende verzekeringen en verhuizen naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland? Dan vervalt je aanvullende verzekering van
ZEKUR met ingang van de datum van de verhuizing.

Extra ZEKUR Zorg
Aanvullend ZEKUR Tand
Aanvullend ZEKUR
Fysiotherapie
Aanvullend ZEKUR
Buitenland

Wijzigingen in de Doorlopende Reisverzekering bij Aanvullend ZEKUR Buitenland en Extra ZEKUR Zorg
De algemene voorwaarden
zijn vernieuwd

De voorwaarden zijn herschreven, zodat deze helder en toegankelijk zijn.

De dekking Hulp en Vervoer
is uitgebreid

- Als je vervoermiddel tijdens je vakantie naar de garage moet, vergoeden we de extra reis- en verblijfskosten.
- We betalen de extra reiskosten om haar huis te gaan als een familielid in de 3e graad overlijdt.

De redenen om je reis te
annuleren zijn uitgebreid

Er zijn meer geldige redenen om onder voorwaarden je reis te annuleren:
- je hebt een nieuwe huurwoning gekregen;
- je moet een herexamen voor je opleiding doen;
- je krijgt buiten je schuld om geen visum;
- je identiteitsbewijs wordt gestolen of is vermist op de dag van vertrek;
- je hebt een nieuwe baan;
- je blijkt zwanger na het boeken van je reis;
- je raakt buiten je schuld werkloos en/of;
- een 3e graad familielid overlijdt.

Betaalwijze
Betaal je je maandpremie niet via automatische incasso of Mijn ZEKUR? Dan brengen wij € 1,50 in rekening voor een
papieren acceptgiro. Wil je geen extra kosten betalen? Wijzig je betaalwijze dan via ZEKUR.nl/inloggen.

Dit wijzigingsoverzicht bevat een samenvatting van de wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden.
Een volledig overzicht van de verzekeringsvoorwaarden vind je op ZEKUR.nl. Dit overzicht is onder voorbehoud van druk- en typefouten.

N.V. Univé Zorg, statutair gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: 37112407, DNB-vergunningnummer: 12000665.

Wil je meer weten? Ga dan naar

ZEKUR.nl

PRODUCTOVERZICHT ZEKUR
In dit overzicht zie je al onze verzekeringen in één overzicht.

Gewoon ZEKUR Zorg

Gewoon ZEKUR Zorg Vrij

“Ik ga voor goede zorg voor
een lage prijs”

“Ik betaal iets meer en kies zélf
mijn zorgaanbieder”

Gewoon ZEKUR Zorg is een Naturapolis.
Maak gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders.
Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder,
dan betaal je een deel zelf*.

Gewoon ZEKUR Zorg Vrij is een Restitutiepolis*.
Maak gebruik van gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgaanbieders*. Je ontvangt een vergoeding
van maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Losse aanvullende verzekeringen
“Ik stel zélf mijn aanvullende verzekering samen”
Je kunt de basisverzeking uitbreiden met 3 verzekeringen: Tand, Fysio, Buitenland en Reis.
- Tand

75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

- Fysio

9 behandelingen per kalenderjaar

- Buitenland en Reis

Wereldwijd verzekerd voor de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland
en met Doorlopende Reisverzekering

Extra ZEKUR Zorg
“Ik heb alles voordelig en compleet in één pakket verzekerd”
Complete aanvullende verzekering met o.a. vergoedingen voor Tand, Fysio, Buitenland, Reis- en Annulering, Brillen
en lenzen, Anticonceptie, Verloskunde en kraamzorg, Alternatieve geneeswijzen en nog veel meer...
- Tand

Maximaal 75% tot € 500,- per kalenderjaar

- Fysio

Tot € 500,- per kalenderjaar voor alle in het budget ‘Therapieën’ opgenomen zorg samen

- Buitenland
- Reis

Wereldwijd verzekerd voor de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland
180 dagen achter elkaar wereldwijd verzekerd voor hulp en vervoer en bagage.
De zorgkosten vallen onder de buitenlanddekking van de zorgverzekering

- Brillen en lenzen

Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren

- Verloskunde en kraamzorg

Vergoeding van de eigen bijdrage

- Alternatieve geneeswijzen

Maximaal € 250,- per kalenderjaar, per consult maximaal € 25,-

* Er geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Kies je voor een extra vrijwillig eigen risico, dan ontvang je een
korting op de premie. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 500,-. Dit eigen risico komt bovenop
je verplicht eigen risico. Je ontvangt dan een korting op de premie.
Op het moment waarop dit overzicht is gemaakt waren de premies, voorwaarden en vergoedingen voor 2016 nog niet
bekend. Kijk voor de exacte vergoedingen en de premies voor 2016 vanaf 19 november a.s. op ZEKUR.nl

Kijk op ZEKUR.nl voor
meer informatie

