Nieuwsbrief
Zorgspecial 2010

Adriaans, een zorg minder
De bezuinigingen van de overheid zijn overal merkbaar en ook de zorgverzekering
is hier geen uitzondering op. Er moeten miljarden worden bezuinigd op zorg en dat
gaan we allemaal voelen. Door steeds verder stijgende zorgkosten heeft de overheid
de zorgverzekeraars het dringende advies gegeven de premie met minimaal € 105,per jaar te verhogen. Een goede reden om uw zorgverzekering weer eens onder de
loep te nemen.
Als assurantietussenpersoon kunnen wij u kosteloos en vrijblijvend de helpende
hand bieden en u de zoektocht in de wirwar van pakketten bij de verzekeraars uit
handen nemen.
U geeft aan ons door wat uw wensen zijn en wij zoeken daar voor u een passende
verzekering bij. Dat is voor u weer een zorg minder.
Ook voor zorgverzekeringen geldt, dat tevreden klanten het beste bewijs zijn van
een juiste keuze.
Onafhankelijke klantonderzoeken bevestigen wat onze klanten zelf ervaren: Stad
Holland biedt service en kwaliteit tegen een scherpe premie.

Waarom
‘een dijk van een zorgverzekeraar’?
a Door tussenpersonen uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar in 2008, 2009 én 2010
a Scherpe premie
a Geen medische vragen bij aanmelding
a Snelle uitbetaling van declaraties
a Zelf uw zorgverlener kiezen
a Tandartsdekking al opgenomen in de goedkoopste aanvullende verzekering
a Opzegservice huidige verzekering

Daarom dus!
een dijk van een zorgverzekeraar

Aanmelden
zonder medische vragen
Iedereen betaalt bij Stad Holland dezelfde premie voor het gekozen pakket. Uw leeftijd
en medisch dossier zijn niet bepalend voor de premie.
Doordat er geen onderscheid in premies en voorwaarden wordt gemaakt kan Stad
Holland iedereen accepteren zonder medische vragen te stellen bij aanmelding, ook
Geen medische vragen

voor de aanvullende verzekering.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2011!

TIP!
Bent u benieuwd of uw medicijn wordt vergoed vanuit de
basisverzekering? Kijk dan op www.medicijnkosten.nl.

Natura of restitutie?
Verstrekkende gevolgen!
Sinds de invoering van de basisverzekering heeft u bij veel maatschappijen de keuze tussen een natura- en een restitutiepolis. De
naturapolis is goedkoper dan de restitutievariant, maar er wordt u
nooit verteld dat de keuze voor de naturapolis verstrekkende gevolgen voor u kan hebben.
Wanneer u namelijk naar de zorgverlener van uw voorkeur gaat
en de maatschappij waar u de naturapolis heeft afgesloten geen
contract met deze zorgverlener heeft, dan zal de verzekeraar in veel
gevallen slechts een gedeelte van de kosten vergoeden.
Met andere woorden: de zorgverzekeraar bepaalt voor u naar welke
zorgverlener u moet gaan om alles vergoed te krijgen.
U kiest bij Stad Holland zelf uw zorgverlener, zonder dat dit ge-

Premievoorbeeld
Om u een idee te geven over de scherpe premie
van
Stad Holland, maakten wij voor u een rekenvoorbee
ld waarin
wij de premie vergeleken met de premie van een
ongeveer
gelijkwaardig product bij CZ.
Gezin
- Vader, moeder en 2 kinderen jonger dan 18 jaar

- Geen vrijwillig eigen risico op de basisverzekering
Stad Holland:
Basisverzekering + Uitgebreide Aanvullende Verzekering

Premie per maand: € 262,90
CZ:

Basisverzekering Restitutie + Top aanvullende verzek
ering +
Tandarts
Premie per maand: € 296,40
Voor dit gezin kan bij een overstap naar Stad Holland op

dus ruim € 400,- worden b
 espaard.

jaarbasis

volgen heeft voor de vergoeding van de zorg of voor de premie, en
biedt daarom alleen een restitutiepolis.
Basispremie Stad Holland

€ 101,50 per maand

Basispremie natura CZ

€ 104,50 per maand

Meer weten?

Basispremie restitutie CZ

€ 107,- per maand

Wij helpen u:

Het motto van Stad Holland:
goedkoper kan niet, duurder hoeft niet

•

bij ons op kantoor;

•

via de telefoon: 0497 - 38 39 30;

•

via de mail: info@beladriaans.nl;

•

via onze website: www.beladriaans.nl.

Op onze website hebben wij diverse vergelijkingen staan.
We vergelijken de volgende maatschappijen:
•

De Amersfoortse (voorheen ASR Verzekeringen);

•

CZ-Groep;

•

ONVZ;

•

Stad Holland Zorgverzekeraar.

En binnen deze maatschappijen hun diverse producten.
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op.
Let op! Het opzeggen van uw huidige verzekering kan
slechts tot en met 31 december 2010.

