Nu ook
AV-Gemeente
Basis voor als u
weinig zorg
verwacht

De zorgverzekering
die beter is voor inwoners
van gemeente Leiderdorp

De zorgverzekering via uw gemeente:
de gemeentepolis
Zorg en Zekerheid werkt samen met de gemeente. Speciaal
voor mensen met een laag inkomen is er de gemeentepolis.
U kunt kiezen uit drie aanvullende verzekeringen: AV-Gemeente
Basis, AV-Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top. Voor
iedereen is er een passende verzekering.

Voordelen van de gemeentepolis
/ Korting op uw premie van Zorg en Zekerheid
/ Gemeente Leiderdorp betaalt mee aan uw premie
/ Uitgebreide vergoedingen voor tandarts, fysiotherapie
en brillen

/ Voorkom onverwachte kosten en betaal het verplicht eigen
risico vooruit

/ Geen wachttijd: meteen uw vergoeding gebruiken
/ U bent welkom! Zorg en Zekerheid kijkt niet naar leeftijd
of gezondheid

Overstappen naar de gemeentepolis is
makkelijk
• Meld u aan via gezondverzekerd.nl/leiderdorp
• U kunt overstappen tot en met 31 december 2020

Heeft u hulp nodig of wilt u advies?
Wij helpen u graag!
• Kijk op zorgenzekerheid.nl/gemeente-leiderdorp voor meer
informatie over de gemeentepolis
• Stel uw vraag tijdens het online spreekuur. Plan een afspraak
in via gezondverzekerd.nl/leiderdorp
• Bel ons op (071) 5 825 550
(maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur)
• Stuur een e-mail via zorgenzekerheid.nl/contact
• Stuur een bericht via Twitter of Facebook
• Of kom langs in onze verzekeringswinkel op de Korevaarstraat 2
in Leiden

Wij regelen uw overstap
31 december 2020 is de laatste dag dat u de zorgverzekering die
u nu heeft, kunt opzeggen. Meldt u zich aan voor de gemeentepolis? Dan regelen wij de opzegging bij de zorgverzekeraar waar
u in 2020 verzekerd bent. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Verschillen AV-Gemeente Basis, AV-Gemeente Standaard
en AV-Gemeente Top
AV-Gemeente
Basis

AV-Gemeente
Standaard

AV-Gemeente
Top

Vergoedingen
Tandheelkunde
Tandheelkunde

100% maximaal € 150

100% maximaal € 230

100% maximaal € 500

Tandheelkunde na ongeval

€ 10.000 ongevalsdekking
tandheelkunde

€ 10.000 ongevalsdekking
tandheelkunde

€ 10.000 ongevalsdekking
tandheelkunde

Volledig gezond maken van
het gebit (sanering)

-

-

100% maximaal € 1.500

Orthodontie tot 18 jaar

-

100% maximaal € 2.000

100% maximaal € 2.000

maximaal 9 behande
lingen (dit is inclusief
maximaal 9 behandelingen
manuele therapie)

maximaal 20 behandelingen
(dit is inclusief maximaal
9 behandelingen manuele
therapie)

maximaal 30 behandelingen
(dit is inclusief maximaal
9 behandelingen manuele
therapie)

U heeft vooraf altijd
toestemming van ons nodig.

Fysiotherapie en oefentherapie
Fysiotherapie

Oefentherapie

-

maximaal 12 behandelingen

maximaal 25 behandelingen

Beweegprogramma’s
(bijvoorbeeld Fitkidsen
JOGG-programma’s)

-

100% maximaal € 500
per 2 kalenderjaren

100% maximaal € 500
per 2 kalenderjaren

Brilvergoeding
(per 3 kalenderjaren)

€ 50 brillen/lenzen

- enkelvoudig 100%
maximaal € 230
- multifocaal maximaal
€ 470

- enkelvoudig 100%
maximaal € 230
- multifocaal maximaal
€ 470

Bril bij een gecontracteerde
opticien
(uit geselecteerde collectie)

-

gratis

gratis

-

100% maximaal € 370

100% maximaal € 370

Brillen/lenzen

Eigen bijdrage Wmo/Wlz
Vergoeding eigen bijdrage Wmo/Wlz via het CAK
Preventieve cursussen
Preventieve cursussen

50% maximaal € 115

50% maximaal € 115

100% maximaal € 150

Gezondheidscheck

1 keer per 2 kalenderjaren

1 keer per 2 kalenderjaren

1 keer per 2 kalenderjaren

Eigen bijdrage hulpmiddelen
Hoortoestel (per oor)

-

Pruik en steunpessarium

-

100% maximaal € 250

100% maximaal € 250
100% maximaal € 250

Geneesmiddelen
Anticonceptie (pil,
spiraal, pessarium)

100% vanaf 21 jaar (exclusief 100% vanaf 21 jaar (exclusief 100% vanaf 21 jaar (exclusief
GVS-eigen bijdrage)
GVS-eigen bijdrage)
GVS-eigen bijdrage)

Binnen Europa

100% spoedeisende hulp

100% spoedeisende hulp

100% spoedeisende hulp

Buiten Europa

200% Nederlands tarief
buiten Europa

200% Nederlands tarief
buiten Europa

200% Nederlands tarief
buiten Europa

Aan het overzicht hierboven kunnen geen rechten worden
ontleend. Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledig
overzicht van alle voorwaarden en vergoedingen.
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Spoedeisende hulp in het buitenland

