Verzekingsreglement
Wlz
SZVK
Geldig vanaf 1 januari 2015

Artikel 1.

Begripsbepalingen

1.1.

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. het uitvoeringsorgaan: ministerie van Defensie;
b. de verzekering: de in de Wet langdurige zorg (Wlz) geregelde verzekering;
c. de verzekerde: de actiefdienende militair;
d. de zorgverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die de zorg verleent en met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2.2 Wlz heeft gesloten;
e. het zorgkantoor: de rechtspersoon die namens de SZVK is belast met bepaalde uitvoeringstaken betreffende de Wlz in casu de N.V. Univé Zorg;
f. SZVK: de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, de rechtspersoon waaraan het ministerie van Defensie de taken als uitvoeringsorgaan heeft gedelegeerd.

1.2.

Voor zover bij of krachtens de Wlz niet anders is bepaald, worden de wederzijdse rechten en plichten van het uitvoeringsorgaan en de verzekerde met betrekking tot de verzekering door dit uitvoeringsreglement bepaald.

1.3.

Begrippen die voorkomen in de Wlz en/of de daarop gebaseerde regelgeving en in dat verband zijn omschreven, hebben - tenzij het tegendeel blijkt - bij gebruik in dit reglementdezelfde betekenis.

1.4.

De bepalingen in dit reglement gelden voor de verzekering krachtens de Wlz, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2.

Artikel 2 Toepassing reglement

Voor zover bij of krachtens de Wlz niet anders is bepaald worden de wederzijdse rechten en verplichtingen van de SZVK en de verzekerde met betrekking tot de verzekering door dit
verzekeringsreglement bepaald.

Artikel 3.

Inschrijving

Voor de verzekerde die bij de SZVK wordt ingeschreven, geldt deze inschrijving tevens als inschrijving voor de toepassing van de Wlz.

Artikel 4.

Artikel 4 Beëindiging inschrijving

De inschrijving wordt beëindigd op het moment dat de verzekerde de actieve dienst verlaat.
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Artikel 5.
5.1.

Verplichtingen van de verzekerde

De verzekerde, alsmede de gewezen verzekerde, is verplicht:
a. zo tijdig en volledig mogelijk schriftelijk het uitvoeringsorgaan en het zorgkantoor alle inlichtingen te verstrekken, die volgens hen nodig zijn voor een goede uitvoering van
de verzekering;
b. de verklaringen, hem verstrekt ingevolge de bij of krachtens de Wlz gegeven voorschriften, zo spoedig mogelijk het zorgkantoor te doen toekomen.

5.2.

De verplichtingen bedoeld in het eerste lid hebben onder andere betrekking op:
a. wijziging van woonplaats en adres;
b. aansprakelijkheid voor kosten van een derde.

Artikel 6.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het zorgkantoor en het uitvoeringsorgaan zijn jegens de verzekerde of enige derde niet aansprakelijk voor mogelijk door de verzekerde geleden schade als gevolg van een handelen
of nalaten van een zorgverlener tot wie de verzekerde zich heeft gewend om zijn aanspraken op grond van de Wlz geldend te maken.

Artikel 7.

Zorgaanspraken

7.1.

De verzekerde heeft naar aard, inhoud en omvang en onder de voorwaarden bij of krachtens de Wlz en dit reglement gesteld, aanspraak op zorg volgens de Wlz. De omvang
van het verzekerde pakket is nader gespecificeerd in de Wlz.

7.2.

Voor de verzekerde treden de aanspraken inzake geneeskundige verzorging door of vanwege de Militair Geneeskundige Diensten (MGD) in de plaats van de aanspraken krachtens artikel 3.2.8 Wlz.

7.3.

Voor het verkrijgen van een verstrekking kan de verzekerde een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Deze bijdrage is mede afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de
verzekerde en diens partner.
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Artikel 8.

Geldend maken van zorgaanspraken

8.1.

De verzekerde die zijn aanspraak op zorg geldend wil maken, wendt zich daartoe tot de MGD. Het zorgkantoor verschaft voor de zorg vanwege de MGD namen en adressen
van personen en instellingen waarmee zodanige overeenkomsten zijn gesloten.

8.2.

Indien de verzekerde voor het geldend maken van zijn aanspraak op zorg zich wenst te wenden tot een persoon of instelling met wie geen medewerkersovereenkomst is gesloten, kan het zorgkantoor daartoe vooraf toestemming verlenen.

8.3.

Het zorgkantoor verwijst de verzekerde in voorkomende gevallen naar het zorgkantoor dat de Wlz uitvoert.

Artikel 9.

Zorgaanspraken in het buitenland in bijzondere omstandigen

In die gevallen waarin de verzekerde zich wendt tot een persoon of inrichting in het buitenland en het zorgkantoor noch met deze tot dat doel een overeenkomst heeft gesloten,
noch tevoren toestemming voor het verkrijgen van de zorg heeft verleend, zijn de voorwaarden zoals bij en krachtens wet bepaald van toepassing.

Artikel 10. Schadevergoeding
De verzekerde is jegens het zorgkantoor aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van opzettelijk doen gelden van aanspraken als verzekerde, zonder daartoe gerechtigd te zijn.

Artikel 11. Verval vorderingsrecht
Een vordering die een verzekerde op grond van de Wlz op het zorgkantoor heeft, moet binnen twee jaar na ontstaan bij het zorgkantoor worden ingediend. Deze termijn is vijf jaar
als de verzekerde redelijkerwijs niet in staat was de vordering binnen twee jaar in te dienen.

Artikel 12. Wijziging reglement
Dit verzekeringsreglement kan, met inachtneming van de bij of krachtens de Wlz ter zake gestelde regels, te allen tijde door de SZVK worden gewijzigd.

Artikel 13. Niet geregelde gevallen
Voor de niet in dit verzekeringsreglement geregelde gevallen, voorzover daarin niet wordt voorzien bij of krachtens de Wlz, beslist de SZVK.
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Artikel 14. Informatie over klacht en beroep
De SZVK en het zorgkantoor zullen de verzekerde desgevraagd en voor zover nodig uit eigen beweging, informeren met betrekking tot de bestaande klacht-, bezwaar-, en beroepsmogelijkheden, in het bijzonder betreffende de toepassing van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 15. Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of een financiële overeenkomst verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van
fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De verstrekte persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is het privacyreglement SZVK van toepassing, dat ter inzage ligt of op verzoek verkrijgbaar is.
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