WIJZIGINGSOVERZICHT
Dit verandert er voor jou in 2018
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/wijzigingen2018 voor een compleet overzicht. Op je polis zie je of je een
aanvullende verzekering hebt, en zo ja, welke. Het eigen risico blijft in 2018 ongewijzigd: € 385,-.

De 3 belangrijkste wijzigingen
Gewoon ZEKUR vrij
Stoppen met roken
Voor het Stoppen met Rokenprogramma uit de basisverzekering betaal je geen eigen risico meer. Je betaalt
nog wel eigen risico voor de bijbehorende medicijnen.

Extra ZEKUR
Leefstijl check
De Leefstijl Check heet voortaan gezondheidstest. Je kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch
specialist die een gezondheidstest aanbiedt. Je hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgverlener. Ook
de inhoud van de test is gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vind je in de verzekeringsvoorwaarden.
Sportarts
In de voorwaarden van 2018 is de omschrijving van sportmedisch advies verduidelijkt. Je hebt recht op een
vergoeding voor sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kun je
naar een sportarts. Vanaf 2018 hoeft de sportarts niet meer werkzaam te zijn bij een sportmedische instelling
die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Let op! Dit zijn alleen de belangrijkste wijzigingen in het kort. Op ZEKUR.nl/wijzigingen2018 vind je het
uitgebreide en complete overzicht van alle wijzigingen en de voorwaarden.

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.

Hulp bij de keuze van je zorgverzekering
Op onze website check je snel en eenvoudig of je zorgverzekering nog bij je past. Handig!
Kijk op ZEKUR.nl/keuzehulp

Je verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht je in 2018 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.
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Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op: ZEKUR.nl/gespreidbetalen
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