OVERZICHT RESTITUTIEPOLISSEN 2022
Samengesteld op 17-11-2021

De verzekeringen waarvan de naam vet is afgedrukt, hebben voor u als voordeel dat u niets hoeft voor te schieten.
De betaling gaat rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar waardoor u er geen rompslomp van heeft.

Zorgverzekering

Concern

Rechtstreeks
Aandachtspunten
declareren

Premie

FBTO Zorgverzekering
Restitutie

Achmea

Nee

€ 132,95

Stad Holland
Basisverzekering

DSW

Ja

LET OP: Met deze verzekeraar heb ik in
2022 als enige wel een contract. Dit heeft
als nadeel dat mede-behandeling niet
mogelijk is. Soms is het goed als u ook
gezien wordt door één van mijn collega’s.
Dat kan niet zonder meer als u deze polis
heeft.

€ 133,00

€ 135,28

UnitedConsumers (VGZ)
Eigen Keuze

VGZ

Ja

Consumentencollectief dat de VGZ Eigen
Keuze polis met 5% korting aanbiedt. U
betaalt de volledige premie aan VGZ en
krijgt de korting maandelijks teruggestort
in uw online bespaartegoed. U kunt dit
tegoed vrij opnemen. De hier vermelde
premie is inclusief korting.

IZZ Basisverzekering
Restitutie (door VGZ)

VGZ

Ja

Premie geldt voor mensen die werkzaam
zijn in de zorg.

€ 135,28

Machtiging vooraf vereist bij behandeling
van verslaving bij niet-gecontracteerde
zorgaanbieders.
Zorgcollectief dat de Menzis Basis Vrij
polis met 5% korting aanbiedt. De
collectiviteitskorting wordt direct door
Menzis met de te betalen premie
verrekend. De hier vermelde premie is
inclusief korting.

€ 136,56

PMA Basis Vrij

Menzis

Nee

ZEKUR Zorg Vrij

VGZ

Ja

IZZ door CZ
(Zorgkeuzepolis)

CZ

€ 136,70

Nee

LET OP: Machtiging vooraf vereist bij
niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
Dus niet aan te raden.
Premie geldt voor mensen die werkzaam
zijn in de zorg.

€ 137,99

De hier vermelde premie geldt voor
iedereen; werknemers van Universitaire
Medische Centra krijgen korting.

€ 138,34

UMC Eigen Keuze

VGZ

Ja

IZA Eigen Keuze

VGZ

Ja

€ 138,55

Zorgverzekering

Concern

Rechtstreeks
Aandachtspunten
declareren
LET OP: Machtiging vooraf vereist bij
niet-gecontracteerde zorgaanbieders en
bepaalde DSM-diagnoses. Dus niet aan te
raden.

Premie

Aevitae Restitutie

Eucare

Nee

VGZ Eigen Keuze

VGZ

Ja

Menzis Basis Vrij

Menzis

Nee

Univé Zorg Vrij polis

VGZ

Ja

€ 143,89

Zilveren Kruis Basis
Exclusief

Achmea

Nee

€ 143,95

CZ Zorgkeuzepolis

CZ

Nee

ASR Restitutie (voorheen
De Amersfoortse)

ASR

Nee

€ 141,95

€ 142,40
Machtiging vooraf vereist bij behandeling
van verslaving bij niet-gecontracteerde
zorgaanbieders.

LET OP: Machtiging vooraf vereist bij
niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
Dus niet aan te raden.

€ 143,75

€ 145,25

€ 152,90

De verzekeringen waarvan de naam vet is afgedrukt, hebben voor u als voordeel dat u niets hoeft voor te schieten.
De betaling gaat rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar waardoor u er geen rompslomp van heeft.
Bovenstaand overzicht is met zorg samengesteld, maar onjuistheden zijn niet volledig uit te sluiten. U kunt aan
bovenstaande informatie dan ook geen rechten ontlenen. Kijkt u vooral goed in de polisvoorwaarden van de
verzekering die u (op het oog) heeft en wat dat betekent voor de vergoeding die u krijgt. Kijk ook goed naar de
premie die in uw geval geldt, dat kan een andere premie zijn dan hier vermeld.
De vermelde premies zijn afkomstig van de site van de verzekeraar, consumentenbond.nl en zorgwijzer.nl

