WIJZIGINGSOVERZICHT

GEWOON ZEKUR vrij

DIT VERANDERT ER VOOR JOU IN 2017

Ook volgend jaar staan wij weer voor je klaar als je ons nodig hebt. Je
blijft bij ons goed verzekerd voor je zorgkosten. Het eigen risico blijft in
2017 hetzelfde: € 385. Wel verandert in 2017 een aantal voorwaarden en
vergoedingen.

De 2 belangrijkste wijzigingen
ziekenhuiszorg Gewoon ZEKUR

tandzorg GEWOON ZEKUR VRIJ

Je kunt in een aantal specifieke gevallen een vergoeding krijgen voor een borstprothese, bovenooglidcorrectie en medische besnijdenis.

Je krijgt in bepaalde gevallen een vervanging van
snij- en hoektanden vergoed. Nu kan dit tot 18 jaar.
In 2017 kan dit tot 23 jaar, als voor je 18e is vastgesteld dat je deze zorg nodig hebt.

Let op! Dit zijn alleen de belangrijkste wijzigingen in het kort. Op www.ZEKUR.nl/zorgverzekering2017
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

Gewoon ZEKUR Vrij

eigen zorgaanbieder te kiezen. Het maakt
dus niet uit of jouw zorgaanbieder een

NIEUW: Hulp bij de keuze
van je zorgverzekering

contract met ons heeft. Voor sommige
zorg betaal je eigen risico en/of een eigen
bijdrage. Kijk voor meer informatie op:
www.ZEKUR.nl/eigenrisico.

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

100%

Alle zorgaanbieders:
Maximaal 100% vergoed
van marktconform tarief

Vrije keuze uit alle zorgaanbieders

Op onze website kun je heel snel
en eenvoudig checken of je
zorgverzekering nog bij je past.
Handig!
Kijk op www.ZEKUR.nl/keuzehulp
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Je verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht je komend jaar je eigen risico te moeten gebruiken? En wil
je voorkomen dat je dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kun je
bij ZEKUR je verplicht eigen risico in tien termijnen betalen. Kies je
hiervoor? Dan betaal je tien maanden een vast bedrag per maand.

Heb je aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvang je
dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch
terug. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op:
www.ZEKUR.nl/gespreidbetalen.

