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Uw SZVK zorgverzekering
in 2019

Wijzigingen Basispakket en
Uitbreiding Basispakket SZVK

Procentuele Premie
De premie bedraagt 6,95% van de bruto bezoldiging inclusief
vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend
over maximaal € 3.039 per maand. Van voornoemde 6,95% wordt
2,55% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaalt de
overige 4,4%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Vanaf 1 januari 2019 veranderen enkele voorwaarden in het
Basispakket en de Uitbreiding Basispakket SZVK. In dit overzicht
vindt u een aantal van de wijzigingen voor 2019 op een rij.

Deze nieuwsbrief bevat een beknopte weergave van de
wijzingen in de vergoedingen 2019. Met nadruk maken
wij u erop attent dat de informatie in deze nieuwsbrief
onder voorbehoud is van goedkeuring door de Minister
van defensie en dat aan deze nieuwsbrief geen rechten
kunnen worden ontleend. Een volledig overzicht van de
wijzigingen 2019 staat op www.szvk.nl. De exacte
aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Gecombineerde Leefstijlinterventie
Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie
(GLI) opgenomen in de basisverzekering.
Aanpassing indicatiecriteria voor lenzen
Per 1 januari 2019 zijn de medische indicaties voor de vergoeding
van brillenglazen en contactlenzen in het basispakket SZVK
uitgebreid.
Vergoeding voor een overgangsconsulent
Vanaf 1 januari 2019 is een vergoeding van € 300 voor een consult
bij een overgangsconsulent toegevoegd aan de Uitbreiding op het
basispakket SZVK.

Zorgzaam Comfortverzekering 2019
Zorgzaam houdt de premie van de Zorgzaam Comfortverzekering in
2019 gelijk: De premie bedraagt € 16,50 per maand. Actiefdienende
militairen vanaf de rang van luitenant ter zee der 3e klasse/tweede
luitenant hebben op grond van het Basispakket SZVK al recht op
verpleging op basis van de 2e klasse. Voor diegene die al een
klassenverzekering heeft op basis van zijn of haar rang, bestaat de
mogelijkheid om alleen voor het comfortgedeelte van de verzekering
te kiezen. In dat geval bedraagt de premie € 14 per maand.

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.

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.

Als de kosten meer dan € 250 bedragen (ook als het geen spoed is)
moet u altijd contact opnemen met de SZVK Alarmcentrale. De
Alarmcentrale informeert u over de kosten die gemaakt worden en
geeft een garantstelling af als dit nodig is.
Kijk voor meer informatie op www.szvk.nl/buitenland.

Klanttevredenheidsonderzoek 2018
HELPDESK
Voor vragen over de ziektekostenverzekering heeft
Univé 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.
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De SZVK is door u beoordeeld met een 7,8 gemiddeld, en daar zijn
wij trots op! U hebt ook aangegeven over bepaalde onderwerpen
minder tevreden te zijn. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om digitaal
te kunnen declareren. De SZVK is gebonden aan de beveiligingseisen
van Defensie. Daarin is gesteld dat de SZVK u geen digitale
omgeving mag aanbieden. Dit om uw identiteit als militair zo goed
mogelijk te beschermen. U kunt ons bij vragen natuurlijk wel altijd
bellen. De SZVK Helpdesk staat graag voor u klaar: 072 527 76 77!

