Vergoedingenoverzicht 2020 Univé
Basisverzekering
Univé Zorg Geregeld Polis

Aanvullende verzekeringen
Compact
Compleet +(inclusief € 0,00 eigen risico)

Het gemeente Pakket bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.
Unive Pakket Compact

Unive Pakket
Compleet met
€ 0 eigen risico

: aantrekkelijk voor personen die weinig zorg nodig hebben.
In het pakket is opgenomen 9 behandelingen beweegzorg
(fysiotherapie), € 250 tandzorg, & vergoeding van bril
uit basisassortiment.
: aantrekkelijk voor personen die veel zorgkosten hebben
en het eigen risico meestal helemaal betalen, ruim
vergoedingenpakket waarin is opgenomen 20
behandelingen beweegzorg (zoals Fysiotherapie,
€ 500 tandzorg, € 2.500 voor orthodontie & een bril uit
het uitgebreide assortiment of lenzen. De eigen bijdrage
WMO (huishoudelijke hulp) & Eigen risico van € 0.
Het verplichte eigen risico van € 385 is meeverzekerd in
de maandelijkse termijnen.

Voordelen van het Univé Gemeente Pakket
• Korting op de zorgverzekering
• De gemeente Schagen betaalt voor u een deel van de premie
(gemeentelijke bijdrage)
• Extra ruime vergoedingen voor o.a brillen, fysiotherapie en tandarts.
Klanten (nieuwe) informeren
Klanten informeren omtrent mogelijkheden tot deelname aan de collectieve zorgverzekering
bij de intake/ keukentafelgesprekken : aanmelding kan rechtstreeks plaatsvinden via :
www.gezondverzekerd.nl Je kunt ook voor informatie doorverwijzen naar de website
www.wijkteam-schagen.nl - meer digitale formulieren – collectieve ziektekostenverzekering
(gemeentepakket) dan krijgt men de link om een aanmelding te doen via
www.gezond verzekerd.nl
Contact met Univé
Klantenservice (072) 5277622
Univé kantoor (Schagen) – Hoep 2 c 1741 MC SCHAGEN
Unive.nl/gemeentepakket
Gezondverzekerd.nl
Pluspunten/wijzigingen Univé Gemeente Pakket Compact
• Fysiotherapie 9 behandelingen
• Inclusief tandartsverzekering - Tandarts € 250
• Bril 1 x per drie jaar uit basisassortiment
• Ideaal voor inwoners met een matig zorgverbruik
Wijzigingen in de aanvullende verzekering;
• Volledige vergoeding eigen bijdrage Farmaceutische zorg
• Verruiming van Fysiotherapie van 18 naar 20 behandelingen
• Tandartskosten na een ongeval € 10.000
• Mantelzorgvergoeding van 15 naar 20 dagen
• Volledige vergoeding orthopedisch schoeisel

•

Preventiebudget van € 400,00 voor onder meer valpreventie, EHBO, sportmedisch
advies, cursussen omgaan met ziekte en aandoening.

Premietabel kalenderjaar 2020;
Gemeente Schagen – collectiviteitsnummer 10509
Gemeente Pakket Compact

Gemeente Pakket Compleet
inclusief € 0,00 eigen risico

Premiestelling

Bedrag

Bedrag

Bruto premie Univé
Basisverzekering

€ 119,95

€ 119,95

Netto premie Univé
Basisverzekering

€ 116,35

€ 116,35

Premie aanvullend Pakket

€

20,45

€ 73,85

Gemeentelijke bijdrage

€

10,00

€ 37,48

Premie 2020 totaal

€ 126,80

€ 152,72

•
•
•
•
•
•

De gemeentelijke bijdrage wordt door Univé in mindering gebracht op de premie.
Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie.
Overstappen (van andere verzekeraar) kan alleen per 1 januari
Indien er al een zorgverzekering aanwezig is bij Univé kan tussentijds wel overgegaan
worden op een ander pakket.
Grens van deelname ; inkomensgrens - 130 % van de bijstandsnormen
Vermogensgrens € 6.120,00 maximaal bedrag alleenstaande
€ 12.240,00 maximaal bedrage alleenstaande ouders &
echtparen/gehuwden

