Informatie betreffende de Ziektekostenverzekering voor onze gepensioneerden!
Zoals bekend, loopt er reeds een aantal jaren via Meeùs Assurantiën BV een collectieve
zorgverzekering bij ONVZ. Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze kunt maken ten aanzien van uw
zorgverzekering voor 2018, brengen wij de wijzigingen in de basisverzekering nogmaals onder de
aandacht en informeren we u over de voordelen van onze collectieve zorgverzekering!
Algemene wijzigingen 2018
De basisverzekering is op enkele punten gewijzigd. In 2018 zijn enkele behandelingen toegevoegd
aan de basisverzekering. Verzekerden hebben in 2018 ook recht op:
o 12 behandelingen fysiotherapie bij artrose aan de heup- of kniegewrichten gedurende
maximaal 12 maanden;
o Vergoeding van zittend ziekenvervoer van en naar de zorgaanbieder waar de oncologiepatiënt behandeld wordt met immuuntherapie.
Het eigen risico blijft net zoals voorgaande jaren € 385,-.
Premie 2018
Nagenoeg alle zorgverzekeraars verhogen de premie per 1 januari 2018 voor de basisverzekering en
voor de aanvullende pakketten.
Om een reële vergelijking te maken hebben wij hieronder een aantal grote zorgverzekeraars
vergeleken op basis van de restitutiepolis en geen korting.
Verzekeraar
CZ
VGZ
Menzis
Zilveren Kruis
ONVZ

Polis
Zorgkeuzepolis
VGZ Eigen Keuze
Menzis Basis Vrij
Basis Exclusief
ONVZ Basisverzekering

Premie*
€ 122,60
€ 122,20
€ 122,00
€ 123,75
€ 122,00

*Maandpremie exclusief korting op basis van een verplicht eigen risico van € 385,-

ONVZ is uniek in het feit dat zij alleen een restitutiepolis aanbiedt. De overige verzekeraars in deze
vergelijking bieden allen ook een natura verzekering aan. De budget basisverzekering wordt alleen
niet aangeboden door VGZ.
Let op:
Veel zorgverzekeraars bieden in deze periode hun “laagste” premie aan. Wij willen u erop attent
maken dat dit vaak een premie is met een hoog vrijwillig eigen risico of dat dit een “budget” polis is
waarbij service en dienstverlening niet inbegrepen zijn. Daarnaast is het zo dat u bij dit soort polissen
vaak gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgverlener omdat u anders te maken kunt
krijgen met onaangename eigen bijdragen!
Wijzigingen in de aanvullende pakketten
Naast de wijzigingen in de basisverzekering passen de zorgverzekeraars ook een aantal vergoedingen
aan in de aanvullende pakketten en de tandartspakketten. Wat deze wijzigingen zijn kunt u nalezen
in de informatie die bij uw polis 2018 zit. Wij adviseren u deze informatie goed door te nemen!
Wijzigingen ONVZ per 1 januari 2018
De aanpassingen in de aanvullende pakketten bij ONVZ zijn minimaal.
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Wat deze wijzigingen zijn kunt u nalezen in het ‘wijzigingsoverzicht’ die bij uw polis 2018 zit. Wij
adviseren u deze informatie goed door te nemen!
Premie ONVZ per 1 januari 2018
De premie voor de basisverzekering bij ONVZ gaat omhoog. In verhouding tot overige premie
verhogingen bij de verschillende zorgverzekeraars is de verhoging bij ONVZ nog “schappelijk” te
noemen. Ook de aanvullende pakketten en tandartspakketten van ONVZ worden enigszins
aangepast. Bij kwartaal, halfjaarlijks en jaar betaling zijn de kortingen bij ONVZ respectievelijk:
0,5% per kwartaal,1% per half jaar en 2% bij betaling per jaar.
Waarom ONVZ
Wilt u zelf blijven bepalen naar welke arts of welk ziekenhuis u gaat? Dan is het goed om te weten
dat uw vrij keuze in de zorg steeds minder vanzelfsprekend is. Dit is afhankelijk van het soort
zorgverzekering dat u heeft. Alleen met een zuivere restitutieverzekering heeft u maximale
keuzevrijheid! En ONVZ is dé zuivere restitutieverzekeraar!
Voordelen van onze collectieve zorgverzekering bij ONVZ
Onderstaand een greep van wat de voordelen van onze collectieve zorgverzekering zijn:
➢ 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten!!
➢ ONVZ hanteert een restitutiepolis, dus zorgkeuze!!
➢ Ruime keuze uit verschillende aanvullende pakketten
➢ Ook uw gezinsleden kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering en dus
profiteren van de voordelen die geboden worden
➢ Geen selectie voor de meeste aanvullende pakketten ( met uitzondering van de Topfit en
Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen )
➢ Bij betaling per jaar vooruit geldt een jaarbetalingskorting van 2% over de premie
Sluit u aan bij de collectieve zorgverzekering!
Iedereen die pensioen of een pensioenuitkering van BP, BP Raffinaderij en/of Texaco/Chevron
ontvangt mag gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering.
Maakt u hier nog geen gebruik van? Of bent u er wel verzekerd en wilt u advies?
Neem dan contact op met de medewerkers van Meeùs Assurantiën BV. Zij kunnen u nog meer over
de voordelen van dit contract vertellen, u adviseren over de keuze van een aanvullend pakket of een
informatiepakket toesturen. Ze zijn bereikbaar onder doorkiesnummer 030 – 694 29 26 en staan u
graag te woord!
Met vriendelijke groeten
Martin Berens (raffinaderij)
Ad van ’t Zelfde (BP Handelsmaatschappij)
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Online informatie ONVZ
Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is ook te vinden op de site:
www.onvz.nl onder vermelding van collectiviteitsnummer 7896. Ook kunt u zich hier digitaal
aanmelden!
Tip
Check uw aanvullende pakketten, wellicht bent u over verzekerd of juist niet!
Bepaal voor uzelf welke verstrekkingen voor u belangrijk zijn en laat hier uw aanvullende verzekering
op aansluiten. Wellicht kunt u hier wat premie mee besparen of juist die verstrekkingen verzekeren
waarvoor u eerder niet verzekerd was.
Wilt u een beknopte pakketvergelijking met andere zorgverzekeraars?
Neem dan contact op met de medewerkers van Meeùs Assurantiën BV.
Overstappen
Bij toetreding tot de collectieve zorgverzekering van ONVZ gelden dus geen leeftijdstoeslagen of
uitsluitsels voor bepaalde behandelingen! Daarnaast is selectie alleen van toepassing voor de Topfit,
de Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen.
Let op:
Indien u wilt overstappen naar deze interessante collectieve zorgverzekering van ONVZ dan dient uw
huidige verzekering uiterlijk vóór 1 januari 2018 te zijn opgezegd!
Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wijzigingen per
1 januari 2018 en de voordelen van onze collectieve zorgverzekering!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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