COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR DE MINIMA (CZM)
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan een collectieve
zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis. Deze collectieve zorgverzekering is speciaal
voor de minima ontwikkeld en bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.
Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, biedt Zilveren Kruis drie pakketten aan voor de
aanvullende verzekering.
Deelnemen aan de CZM
De basisverzekering biedt de verplichte door de overheid vastgestelde vergoedingen. Niet alle
ziektekosten worden door de basisverzekering vergoed. Het is aan te raden om hiervoor een
aanvullende verzekering af te sluiten. Bij deelname aan de collectieve zorgverzekering van de
gemeente Nijkerk met Zilveren Kruis is een aanvullende verzekering verplicht. De aanvullende
verzekering bestaat uit een verzekering voor medische kosten en een tandverzekering. Als u een
volledig kunstgebit heeft, heeft u geen tandverzekering nodig.
U kunt kiezen uit drie aanvullende pakketten:
- pakket 1 is voor mensen met een lage zorgbehoefte;
- pakket 2 is een middenpakket;
- pakket 3 is het meest uitgebreide pakket voor mensen met een hoge zorgbehoefte. Dit pakket
vangt kosten op voor onder andere medicijnen, eigen bijdrage Wmo en Wlz en kosten voor
fysiotherapie.
De dekking van de aanvullende pakketten kunt u terugvinden op www.gezondverzekerd.nl
U krijgt korting op de basisverzekering en een bijdrage van de gemeente (in de vorm van bijzondere
bijstand) voor de aanvullende verzekering. De hoogte van de bijzondere bijstand, die afhankelijk is
van het door u gekozen pakket, vindt u bij het onderdeel Bedragen.
Voorwaarden per 1 januari 2018
Als u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering geldt er geen vermogensgrens maar wel
een inkomensgrens. Het inkomen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan 110% van het bruto
wettelijk minimumloon. Voor alleenstaande ouders en gehuwden geldt een grens van 130%.
Zie voor de inkomensgrenzen en de hoogte van de premie het informatieblad “normen en bedragen”
op de gemeentelijke website.
Ingangsdatum CZM
De ingangsdatum is altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Heeft u al een basisverzekering bij Zilveren Kruis en u vraagt een uitkering voor levensonderhoud aan
bij de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen voor de collectieve zorgverzekering bij Zilveren
Kruis. De ingangsdatum voor de collectiviteit is de eerste van de volgende maand. Ook als u nog niet
verzekerd bent voor ziektekosten, kunt u een aanvraag indienen. De collectiviteit gaat in op de eerste
van de volgende maand. Bent u elders verzekerd en wilt u deelnemen aan de CZM, dan kunt u
overstappen per 1 januari van het volgende kalenderjaar. U moet dit wel op tijd doen.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de zorgverzekering en/of aanvullende verzekering, dan kunt u contact opnemen
met Zilveren Kruis, telefoonnummer 071 751 00 33 of de website raadplegen: www.zilverenkruis.nl.
Heeft u vragen over de inkomensgrens, neem dan contact op met het team Maatschappelijke
Ondersteuning van de gemeente Nijkerk; telefoonnummer 14 033.
Als u wilt deelnemen aan de CZM kunt u bij het loket MO van de gemeente een aanvraagformulier
met toelichting op de CZM opvragen.
Op de website www.gezondverzekerd.nl staat informatie over deelname aan de CZM van de
gemeente Nijkerk. U kunt daar de CZM ook vergelijken met uw eigen zorgverzekering.

U kunt aan dit informatieblad geen rechten ontlenen
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