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Adriaans, een zorg minder
U herkent het misschien wel. Eigenlijk wilt u al enige tijd overstappen naar een andere
zorgverzekeraar en dit jaar neemt u zich voor u er echt in te gaan verdiepen. Na een zoektocht via de bekende vergelijkingssites wordt alles echter alleen nog maar verwarrender
en u besluit toch maar weer te blijven bij uw huidige zorgverzekeraar.
Als assurantietussenpersoon kunnen wij u kosteloos de helpende hand bieden en u de
zoektocht 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.
In Stad Holland Zorgverzekeraar hebben wij een zorgverzekeraar gevonden die een
scherpe premie, prima aanvullende verzekeringen en een uitstekende service biedt.
Niet voor niets is Stad Holland zowel in 2008 als in 2009 door assurantietussenpersonen
verkozen tot ‘Beste Zorgverzekeraar’.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2010!

Natura of restitutie? Verstrekkende gevolgen!
Sinds de invoering van de basisverzekering heeft u bij veel maat-

Stad Holland vindt dat een zorgverzekeraar er is om zorg te

schappijen de keuze tussen een natura- en een restitutiepolis.

verzekeren en niet om te bepalen naar welke zorgverlener u

De naturapolis is goedkoper dan de restitutievariant, maar er

moet gaan. U kiest bij Stad Holland dus zelf uw zorgverlener,

wordt u nooit verteld dat de keuze voor de naturapolis verstrek-

zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding van de zorg of

kende gevolgen voor u kan hebben.

voor de premie en biedt daarom alleen een restitutiepolis.

Wanneer u namelijk naar de zorgverlener van uw voorkeur gaat

Eén polis, één premie, één vergoeding: dat is wel zo gemakkelijk!

en de maatschappij waar u de naturapolis heeft geen contract
met deze zorgverlener, 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.

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

een dijk van een zorgverzekeraar

• snelle uitbetaling van declaraties
• geen medische vragen bij aanmelding
• zelf uw zorgverlener kiezen
• tandartsdekking al opgenomen in goedkoopste aanvullende verzekering
• GRATIS Standaard Aanvullende Verzekering van 18 t/m 21 jaar

Premievoorbeeld

Jaarlijks worden er door de overkoepelende
organisaties voor assurantietussenpersonen,
NVA, NBVA en DAK tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.
Zowel in 2008 als in 2009 is Stad Holland

Om u een idee te geven over de scher
pe premie van
Stad Holland, maakten wij voor u een reken
voorbeeld waarin
wij de premie vergeleken met de premie van
een gelijkwaardig
product bij CZ.

Zorgverzekeraar uit dit onderzoek als ‘Beste
Zorgverzekeraar’ uit de bus gekomen.
Tijdens het onderzoek worden de verzekeraars onder andere op
de volgende punten beoordeeld:

Gezin
- Vader, moeder en 2 kinderen jonger dan 18 jaar
- Geen vrijwillig eigen risico op de basisverzekerin

g.

•

kwaliteit product (voorwaarden);

Stad Holland:

•

kwaliteit claimafhandeling uitkeringsproces;

•

premiestelling;

•

snelheid administratief proces;

Basisverzekering + Uitgebreide Aanvullende Verze
kering
Premie per maand: € 240,90

•

snelheid beantwoording vragen;

•

kwaliteit en foutloosheid offertes en polissen;

•

nakomen van afspraken;

Tandarts

•

werking extranetten;

•

kwaliteit mutatieproces;

Premie per maand: € 290,50

•

kennisniveau.

Voor hetzelfde geld een
betere dekking
We vergeleken voor u een aantal belangrijke vergoedingen
vanuit de Uitgebreide Aanvullende Verzekering van
Stad Holland met de Aanvulling Plus + Tandarts van CZ.
Deze pakketten hebben vrijwel een gelijke premie.
Uw zorgpolis, onze zorg.
		

Stad Holland

CZ

Premie p.p.p.m.

€ 120,45		

€ 123,80

Basisverzekering Restitutie, met
volledige
		
		

vrije keuze

		

zorgverlener

Fysiotherapie

onbeperkt

				

Natura, zonder
vrije keuze
zorgverlener

max. € 500,(ong. 18 behandelingen)

Orthodontie

75% zonder

tot 22 jaar: 80% max.

		

maximum

€ 2.045,-

				

vanaf 22 jaar 80%, max.

				

€ 345,-

CZ:
Basisverzekering Restitutie + Top aanvullend
e verzekering +

Naast een premieverschil van bijna € 50,- per
maand voor dit
gezin wordt bij Stad Holland ook de fysiotherap
eut volledig vergoed.

Meer weten?
Wij helpen u:
•

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:
•

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 2009.

