
Bijzondere tijden

Het zijn bijzondere tijden. We moeten zoveel mogelijk 
binnenblijven, mogen niet meer zomaar bij elkaar op bezoek 
gaan, en doen op een andere manier boodschappen. Samen 
moeten we het doen. Samen gaan we door. Ook bij de 
SZVK! 

De dienstverlening van de SZVK gaat ook in deze tijd door 
zoals u van ons bent gewend. Uw declaraties en de zorgaan-
vragen worden zo snel mogelijk verwerkt en telefonisch blijft 
de SZVK voor u bereikbaar 

Wat gaat niet door?

Helaas is er in deze bijzondere tijd minder leuk nieuws. Door 
de Covid-19 maatregelen gingen/gaan er een aantal evene-
menten niet door:
	■ Warrior Care Symposium / De Invictus games

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze evene-
menten te verschuiven naar 2021.

De Nederlandse Veteranendag zal dit jaar niet op de 
gebruikelijke manier plaatsvinden. Het Nationaal Comité 
Veteranendag beraadt zich over een alternatief (niet fysiek) 
programma om alsnog de waardering te uiten aan de 
Nederlandse veteranen.
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Uitgestelde zorg bij dienstverlaten
Het kan voorkomen dat u binnenkort de dienst verlaat terwijl u nog 
een medische behandeling nodig hebt. 

Mogelijk wordt deze behandeling vanwege de coronacrisis nu 
uitgesteld. 

Is dit het geval? 
Neem dan contact op de met de SZVK. Er zijn een aantal spelregels 
op het moment dat u de dienst verlaat. Eén van de spelregels is het 
ondergaan van een geneeskundig onderzoek. Naar aanleiding van dit 
onderzoek kan het zijn dat u wordt verwezen door de MGD naar de 
civiele zorg. Door het Corona virus is er soms sprake van een 
wachttijd. Hierdoor bestaat de kans dat u achteraf wordt geconfron-
teerd met een nota van het eigen risico. Mocht u hiermee te maken 
krijgen neem dan contact op met de SZVK.

Gaat het in uw situatie om uitgestelde zorg bij dienstverlaten?
Zorg er dan in ieder geval voor dat u over een verwijskaart van de 
militair arts beschikt. De kosten komen dan alsnog voor vergoeding 
in aanmerking vanuit de SZVK.

Overige informatie
(spoedeisende) Zorg in het buitenland 
Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf buiten uw woonland  
of land van plaatsing onverwacht medische zorg nodig? En kan  
de behandeling niet wachten totdat u terug bent in uw woonland  
of het land van plaatsing? Neem dan z.s.m. contact op met de  
SZVK Alarmcentrale + 31 40 297 57 40. 

Als de kosten meer dan € 225 bedragen (ook als het geen spoed is) 
moet u altijd contact opnemen met de SZVK Alarmcentrale. De 
Alarmcentrale informeert u over de kosten die worden gemaakt en 
geeft een garantstelling af als dit nodig is.
Kijk voor meer informatie op www.szvk.nl/buitenland. 

Profiteer van korting op verzekeringen van Univé
Als SZVK-verzekerde krijgt u korting op alle schadeverzekeringen  
van Univé. Bekijk hieronder de verzekeringen met de bijbehorende 
korting. 

Korting per verzekering
• Autoverzekering 8%
• Motorverzekering 8%
• Fietsverzekering 5%
• Caravanverzekering 5%
• Doorlopende Reisverzekering 3%
• Aansprakelijkheidsverzekering 5%
• Rechtsbijstandverzekering 5%
• Woonhuisverzekering 5%
• Inboedelverzekering 5%

Sluit u meerdere verzekeringen af? Dan krijgt u ook nog eens 
pakketkorting. Hoe meer verzekeringen, hoe hoger uw pakketkorting.

Direct een schadeverzekering afsluiten? 
Kijk op www.szvk.nl/ledenvoordelen.
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HELPDESK   
Voor vragen over de ziekte kosten verzekering is een 
speciale SZVK Helpdesk ingericht. Het telefoonnummer 
van de SZVK Helpdesk is: 
072 527 76 77. Deze informatielijn is op werkdagen 
bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.




