Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
Gemeente Nijkerk en Zilveren Kruis
per 1 januari 2021
Premiebedragen
aanvullend
pakket

basispremie

korting
Zilveren Kruis

basisaanvullende- tandarts gemeentelijke
totaal
verzekering verzekering verzekering
bijdrage
te betalen

Optimaal 1

€ 128,45

€

2,57

€

125,88

€

11,00

€

8,50

€

3,60

€ 141,78

Optimaal 2

€ 128,45

€

2,57

€

125,88

€

27,00

€

8,50

€

6,15

€ 155,23

Optimaal 3

€ 128,45

€

2,57

€

125,88

€

42,50

€ 15,25

€

22,55

€ 161,08

Optimaal 1: voor mensen met een lage zorgbehoefte
Optimaal 2: voor mensen met een gemiddelde zorgbehoefte
Optimaal 3: voor mensen met een hoge zorgbehoefte
Heeft u een volledig kunstgebit, zowel onder- als bovenkaak, dan heeft u geen aparte tandverzekering
nodig. U geeft dit dan door aan Zilveren Kruis.

Betaal uw premie per jaar of half jaar en krijg korting
Kiest u ervoor om per jaar te betalen? Dan krijgt u korting op uw premie. In 2021 is de korting 1% bij
een jaarbetaling en 0,5% als u per half jaar betaalt. Dat is mooi meegenomen! Wanneer u ruim een
maand vóór uw huidige afschrijfdatum een nieuwe afschrijfdatum doorgeeft, gaat uw wijziging in op de
datum die u heeft aangegeven.

Regelingen voor betaling van het verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico blijft in 2021 € 385,-- per persoon per jaar. Dit betaalt u zelf aan Zilveren
Kruis als u gebruik heeft gemaakt van de zorg waarvoor een eigen risico geldt. Er zijn ook twee
mogelijkheden om het verplicht eigen risico in termijnen te betalen:
1: vooraf gespreid betalen:
Als u verwacht uw gehele verplicht eigen risico te gebruiken, kunt u dit vooraf in termijnen betalen. U
vraagt vóór 1 februari 2021 deze regeling aan bij Zilveren Kruis voor uzelf en uw medeverzekerden.
Het bedrag wordt in 10 gelijke delen geïncasseerd. De eerste keer dat een termijn wordt geïncasseerd
is eind februari en de laatste eind november. In april 2022 volgt de eindafrekening.
2: achteraf een betalingsregeling aanvragen:
Bedragen vanaf € 50,- voor zorgkosten (eigen risico en eigen bijdrage) kunt u ook achteraf in
termijnen betalen aan Zilveren Kruis via automatische incasso van minimaal € 25,00 per keer. Na
ontvangst van de rekening vraagt u een betalingsregeling aan bij Zilveren Kruis.
Wanneer u inlogt op Mijn Zilveren Kruis krijgt u een overzicht van uw gegevens. Daar kunt u een
betalingsregeling aanvragen. Inloggen is snel en veilig met uw DigiD. U kunt ook het Zilveren Kruis
bellen via nummer 071-751 0033.

U kunt aan dit informatieblad geen rechten ontlenen

