
STAP 1

STAP 2

Verplicht Eigen Risico
Bovenop het verplicht eigen risico kan iedereen van 18 jaar of ouder kiezen voor 
een vrijwillig eigen risico. Van € 0, € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Hoe hoger 
het bedrag , hoe lager uw premie voor de basis verzekering. Net als bij het verplicht 
eigen risico, betaalt u het vrijwillig eigen risico zelf voordat u kosten vergoed krijgt 
uit de basisverzekering.

Verplicht Eigen Risico blijft € 385 per 
kalender jaar. Krijgt u zorg uit de basis
verzekering, dan betaalt u een deel van de 
zorgkosten zelf. Het geldt als u 18 jaar of 
ouder bent. U betaalt het naast uw premie. 
U maakt het eigen risico eerst op vóórdat 
u een vergoeding uit de basisverzekering 
krijgt. U kunt het verplicht eigen risico 
gespreid over het jaar betalen.

Basis Budget

een naturapolis met de laagste premie. 
U kunt terecht bij een beperkt aantal 
ziekenhuizen en bij veel zorg verleners. 
Bij nietgecontracteerde zorgverleners 
en ziekenhuizen krijgt u 75% vergoeding 
van het gemiddelde door ZK gecon
tracteerde tarief en de rest betaalt 
u zelf. 
Goedkoopste optie, maar vooral voor 
gezonde studenten bedoeld.

een naturapolis waarbij u terecht kunt 
bij alle ziekenhuizen en bij vrijwel alle 
zorgverleners. Heeft ZK geen contract 
met een zorgverlener of ziekenhuis? 
Dan krijgt u 75% vergoed en betaalt 
u de rest zelf, berekend over het 
gemiddelde bedrag dat ZK met 
zorgverleners en ziekenhuizen heeft 
afgesproken met wie ZK een contract 
heeft. Deze is iets duurder, maar geen 
zorgen over ziekenhuisrekeningen.

een restitutiepolis met volledige 
keuzevrijheid uit alle ziekenhuizen 
en zorgverleners in Nederland en 
100% vergoeding tot maximaal het 
wettelijke of marktconforme tarief. 
Deze is weer iets duurder. Wel zelf de 
rekeningen betalen of insturen.

€ 385 € 485 € 858€ 585 € 685 € 785
+ € 100 + € 500+ € 200 + € 300 + € 400

Basis Zeker Basis Exclusief

 Keuze Eigen Risico

Vrijwillig Eigen Risico

Let op!
Bij een naturapolis wordt dus alles 
geregeld en betaald als u naar de 
zorgverlener of het ziekenhuis gaat 
waarmee ZK een contract heeft. 
Gaat u toch naar een zorgverlener of 
ziekenhuis waarmee ZK geen contract 
heeft? Dan betaalt u een deel van de 
behandeling zelf. 
Bij de (duurdere) restitutiepolis krijgt u 
altijd 100% vergoeding tot maximaal 
het wettelijke of marktconforme 
tarief.

Maar:
 • U betaalt geen eigen risico aan de 

huisarts en huisartsenpost (wel 
bij behandelingen of onderzoeken 
die de huisarts uitbesteedt, zoals 
laboratorium onderzoeken);

 • U betaalt geen eigen risico voor 
hulpmiddelen in bruikleen;

 • U betaalt geen eigen risico 
bij verpleging en verzorging 
(wijkverpleging);

 • U betaalt het nooit bij zorg uit een 
aanvullende verzekering.

Stichting Steun bij Ziekte

In 5 stappen maakt u uw keuze uit de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis. 
Zilveren Kruis heeft inmiddels een voorstel aan u gedaan. Voordat de beslissing valt welke verzekering bij u past, is het altijd 
goed om u vooraf wat meer te verdiepen in de mogelijkheden. Immers, ‘als mensen er meer vanaf weten, zijn ze uiteraard veel 
beter in staat een passende keuze te maken. Dan worden ze minder overvallen door tegenvallende kosten, ook als zij besluiten 
om niet te veranderen’, aldus de directeur van Pricewise (één van de meerdere vergelijkingsites). De bij alle opties behorende 
bedragen zijn in een apart overzicht ‘Maandpremies 2020’ opgenomen, dit geldt ook voor de ‘Vergoedingenwijzer 2020’.

Keuze Basisverzekering (met 5% korting)
Zilveren Kruis (ZK) heeft drie basisverzekeringen. Het verschil heeft te maken met de vrijheid in keuze van zorgverleners.  
De drie basisverzekeringen zijn:
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Vitaal pakket

Keuze Aanvullende Verzekering (met 15% korting)
Vervolgens kan de keuze gemaakt worden welke aanvullende verzekering u wilt. Er is keuze uit 1, 2, 3, of 4 sterren. Steeds 
meer mensen gaan voor een beperkt aantal sterren, waarbij 4 sterren de meest uitgebreide, maar ook de meest kostbare 
aanvullende verzekering is. 
Veel of weinig fysiotherapie is bijvoorbeeld een belangrijk criterium. Als je één van de aanvullende verzekeringen afsluit dan 
heeft u als ‘Sbz’er’ recht op o.a. een aantal extra behandelingen fysiotherapie. U wordt ook altijd toegelaten ongeacht uw 
leeftijd of ziektegeschiedenis.

Keuze Tandartsverzekering (met 15% korting)
De aanvullende tandartsverzekering hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden (staat van het gebit bijvoorbeeld). 
Ook hier is de keuze uit een ‘basis tand’ en een aantal sterren 1, 2, 3 of 4.

Keuze Extra Vitaal pakket (met 15% korting)
Extra Vitaal is een uitgebreid pakket met vergoedingen die zich richten op preventie, zelfredzaamheid en versterken van uw 
vitaliteit. Het is een goede aanvulling op uw basis en aanvullende verzekeringen. Steun bij Ziekte hecht veel waarde aan dit 
pakket vandaar dat de premie (incl. de 15% korting) nog eens met 40% door SbZ gesubsidieerd wordt.

Basis tand

Basis Plus Module

Stichting Steun bij Ziekte, November 2019.

Let op!
 • Het minimale eigen risico is dus de 

verplichte € 385, (bij € 0 vrijwillig 
eigen risico).

 • Het maximale eigen risico is € 885, 
(de verplichte € 385, en de vrijwillige 
€ 500,).

 • Voor sommige vormen van zorg 
geldt een eigen bijdrage, die soms 
weer geheel of gedeeltelijk vergoed 
wordt.

Wilt u uw zorgverzekering voor 2020 wijzigen?
Overstappen naar de collectieve verzekering of een wijziging aanbrengen:
 • in uw Basisverzekering: doe dit uiterlijk 31 december 2019;
 • in uw Aanvullende verzekering(en): doe dit uiterlijk 31 januari 2020;
 • het Extra Vitaal kunt u uiterlijk 31 januari 2020 aanvragen.

Wijzigen van de verzekering of betaling doet u via inloggen op ‘Mijn Zilveren Kruis’, per mail  
(basisverzekering@zilverenkruis.nl) of telefonisch 071 751 500 52

Tips en handige ‘weetjes’
 • voordat u uw keuze maakt, 

informeer uzelf op www.zk.nl/sbz 
 • heeft u vragen over de collectieve 

zorgverzekering, bel met de 
klantenservice van Zilveren Kruis: 
071 751 00 52 

 • kijk uw polis altijd goed na en houd 
rekening met uw eigen risico en 
eventuele eigen bijdrage.

 • als u naar een zorgverlener gaat, kijk 
dan eerst op www.zk.nl/zorgzoeker 
of uw zorgverlener met Zilveren 
Kruis een contract heeft.

 • als u de jaarpremie in één keer 
betaalt, ontvangt u 2% korting en bij 
betaling van de halfjaarlijkse premie 
in één keer 0,75% korting

 • met Zilverkorting tot 30% korting op 
zorgproducten en diensten


