WIJZIGINGSOVERZICHT
Dit verandert er voor jou in 2019
De overheid breidt de basisverzekering uit. Daarnaast brengen wij zelf wijzigingen aan in de
basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. In dit overzicht vind je de belangrijkste informatie
en wijzigingen. Kijk op ZEKUR.nl/wijzigingen2019 voor een compleet overzicht. Op je polis zie je of je een
aanvullende verzekering hebt, en zo ja, welke. Het eigen risico blijft in 2019 ongewijzigd: € 385,-.

De belangrijkste wijzigingen
Gewoon ZEKUR Vrij
Geneesmiddelen

Je eigen bijdrage voor geneesmiddelen is met ingang van 2019 gemaximeerd tot € 250,- per jaar.
Op medicijnkosten.nl vind je voor welke geneesmiddelen je een eigen bijdrage betaalt.
Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI)

Nieuw: in 2019 kun je een vergoeding krijgen voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in een speciaal programma (GLI)
minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag je (huis)arts of je aan dit programma kunt
meedoen.
Wijziging doorgeven

Tot uiterlijk 31 januari kan je je lopende basisverzekering wijzigen. De wijziging geldt dan vanaf
1 januari 2019. Als je je basisverzekering wilt opzeggen, dan moet je dit uiterlijk 31 december 2018
aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan op 31 december 2018.
Extra ZEKUR
Eigen bijdrage anticonceptie

Als je jonger bent, dan 21 jaar krijg je in 2019 de eigen bijdrage voor anticonceptie vergoed tot
maximaal €250,- per jaar.
Let op! Dit zijn alleen een aantal wijzigingen in het kort. Op ZEKUR.nl/wijzigingen2019 vind je het
uitgebreide en complete overzicht van alle wijzigingen en de voorwaarden.
Je verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht je in 2019 je eigen risico te gebruiken, dan kun je het verplicht eigen risico gespreid betalen. Zo
voorkom je dat je het bedrag in één keer moet voldoen. Je betaalt dan 10 maanden een vast bedrag per
maand. Als aan het einde van het jaar blijkt dat je teveel hebt betaald, dan wordt dit bedrag in het eerste
kwartaal van het volgende jaar automatisch teruggestort.
Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op: ZEKUR.nl/gespreidbetalen

Dit krijg je maximaal vergoed uit jouw basisverzekering
Met Gewoon ZEKUR Vrij ben je vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het maakt dus niet uit of jouw
zorgverlener een contract met ons heeft. Voor sommige zorg betaal je eigen risico en/of een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op: ZEKUR.nl/eigenrisico

100%

Alle zorgverleners: Maximaal 100% vergoed
van marktconform bedrag
Vrije keuze uit alle zorgverleners

Een zorgverlener is degene die jouw
zorg, behandeling of medicijn verzorgt.
Bijvoorbeeld een huisarts of een
specialist in het ziekenhuis.

Kies een zorgverzekering die bij jou past
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Bij ZEKUR kun je kiezen uit 2 basisverzekeringen en verschillende aanvullende verzekeringen. Zo kies je
zelf een verzekering die bij jou past. Kijk op ZEKUR.nl/ZEKUR-Keuzes
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