Zorgzaam comfortverzekering
Nieuw
De Zorgzaam comfortverzekering vervangt de huidige
aanvullende Zorgzaam- en de aanvullende SZVKklassenverzekering.
Zorgzaam comfortservice
Het bestaande pakket is o.a. uitgebreid met de Zorgzaam
comfortservice. Een service gericht op ondersteuning bij
praktische zaken zoals: boodschappenservice, hulp in de
huishouding, kinderoppas, stomerij- en wasserijservice en
een kapper aan huis. Wanneer u te maken krijgt met een
ziekenhuisopname hebt u weinig zorgen over huishoudelijke
rompslomp. De kosten worden vergoed tot een bedrag van
€ 500,– per kalenderjaar.
Dertig ligdagen vergoed!
U ontvangt voor iedere meerdaagse ziekenhuisopname in
Nederland een vergoeding van € 50,– per dag en het vervoer
naar huis wordt na de ziekenhuisopname vergoed tot een bedrag van maximaal € 250,– per kalenderjaar. Voor het gebruik
van telefoon en tv ontvangt u een vergoeding van € 3,–
respectievelijk € 4,– per dag.

Zorgeloos verzekerd

Hebt u als militair recht op klassenverpleging op grond van het SZVK-basispakket (art 2.2), dan is deze aanvullende verzekering voor u ook interessant.

Aanmelding
Wilt u een comfortverzekering aanvragen, dan kan dit met
ingang van 1 juli 2006. U vult hiervoor het aanvraagformulier
in en stuurt dit terug naar Zorgzaam. De premie voor actief
dienende militairen wordt rechtstreeks met Univé verrekend.
Hebt u al een

De premie voor de overig verzekerden wordt automatisch

klassenverzekering

ingehouden van het salaris. Wel zo gemakkelijk.

afgesloten? Dan
hoeft u niets te doen.

Voor wie bestemd?

Wij verzorgen de

U en uw partner komen in aanmerking voor de Zorgzaam

omzetting naar de

comfortverzekering wanneer:

Zorgzaam comfort-

•

U en/of uw partner verzekerd bent/zijn bij Zorgzaam;

verzekering.

•

U verzekerd bent bij de SZVK;

•

U en/of uw partner nog niet verzekerd bent/zijn bij
Zorgzaam, maar wel tot de ‘Zorgzaamdoelgroep*’
behoort/behoren.

* Zorgzaam is bedoeld voor iedereen die een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd heeft of heeft gehad
met het Ministerie van Defensie. Voor een uitgebreide doelgroepomschrijving kunt u onze website
raadplegen. Ook gezinsleden kunnen deelnemen.

Waaruit bestaat de
Zorgzaam comfortverzekering?

Premie per maand, p.p.
Voor Zorgzaam en SZVKverzekerden

€ 22,50

Militairen die recht hebben op een
klassenverpleging op grond van
hun rang

€ 20,-

Verzekerden die nog niet zijn
ingeschreven bij Zorgzaam

€ 25,–

Omschrijving

welke vergoeding

Zorg in Nederland,
incl. Nederlandse Antillen
en Aruba
Ligdag bij opname

€ 50,–, maximaal 30 dagen

Huur en gebruik telefoon

€ 3,– per dag

Huur en gebruik televisie

€ 4,– per dag

Vervoer naar huis bij ontslag na
ziekenhuisopname

tot max. € 250,–

Extra zorg tijdens en aansluitend
ziekenhuisopname

tot max. € 500,–

Zorg buiten Nederland, buiten Nederlandse Antillen en buiten Aruba
Kamersupplement/klassenkamer

100% vergoed

Zorgeloos verzekerd

Meer weten?
Helpdesk Zorgzaam/SZVK

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer (072) 527 76 77
Vanuit het buitenland: +31 72 52 77 677

Zorgzaam

Postbus 10400
2501 HK DEN HAAG
E-mail: contact@zorgzaamverzekerd.nl

Informatiebronnen
Zorgverzekeringswet en
zorgtoeslag

www.szvk.nl
www.zorgaanzet.nl
www.toeslagen.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgzaam comfortverzekering.
Zie ook www.zorgzaamverzekerd.nl of www.szvk.nl
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