Voordeel
voor jou

De zorgverzekering
speciaal voor
inwoners met een
lager inkomen

PF-GEM-3AV-2021

De zorgverzekering
via jouw gemeente:
de gemeentepolis
Zorg en Zekerheid en jouw gemeente bieden samen de gemeentepolis aan. Dit is een zorgverzekering speciaal voor mensen met
een laag inkomen. Met de gemeentepolis heb je de basisverzekering
Zorg Zeker Polis. Je 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 je premie van Zorg en Zekerheid
✓ De gemeente betaalt mee aan jouw premie
✓ Verschillende manieren om je premie en
eigen risico te betalen
✓ Uitgebreide vergoedingen voor tandarts,
fysiotherapie en brillen
✓ Geen wachttijd: meteen je vergoeding gebruiken

AV-Gemeente
Basis voor als u
weinig zorg
verwacht

Hier voor jou
Als zorgverzekeraar zijn wij hier voor jou. We kijken verder dan ‘ziek’ en
‘niet ziek’ zijn. Want je goed voelen betekent voor iedereen iets anders.
Wij helpen je graag, met onze verzekeringen, diensten en initiatieven,
de gezondste versie van jezelf te worden. Bekijk wat we doen op
zorgenzekerheid.nl/hiervoorjou.
Overstappen naar de gemeentepolis is makkelijk
• Ga naar gezondverzekerd.nl, vul je gemeente in en
kies een verzekering van Zorg en Zekerheid
• Je kunt overstappen tot en met 31 december 2021
• Wij zeggen de zorgverzekering die je nu hebt voor je op.
Je hoeft daar zelf niets voor te doen.
Hulp of advies nodig?
Wij helpen je graag. Kijk op zorgenzekerheid.nl/gemeenten, bel ons op
071 – 582 55 50 of kom langs in één van onze verzekeringswinkels.

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

AV-Gemeente Standaard

AV-Gemeente Top

€ 150,- tandarts

€ 230,- tandarts

€ 500,- tandarts

€ 10.000,- ongevalsdekking
tandheelkunde

€ 10.000,- ongevalsdekking
tandheelkunde

€ 10.000,- ongevalsdekking
tandheelkunde

X

€ 2.000,- orthodontie tot 18 jaar

€ 2.000,- orthodontie tot 18 jaar

9 behandelingen oefentherapie/
fysiotherapie (incl. maximaal 9
behandelingen manuele therapie)

20 behandelingen fysiotherapie
(incl. maximaal 9 behandelingen
manuele therapie)

30 behandelingen fysiotherapie
(incl. maximaal 9 behandelingen
manuele therapie)

X

12 behandelingen oefentherapie

25 behandelingen oefentherapie

€ 50,- brillen/lenzen per 3 jaar

€ 230,- enkelvoudig/€ 470,- multifocaal brillen/lenzen per 3 jaar

€ 230,- enkelvoudig/€ 470,- multifocaal brillen/lenzen per 3 jaar

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

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

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

50% maximaal € 115,preventieve cursussen

50% maximaal € 115,preventieve cursussen

100% maximaal € 150,preventieve cursussen

Gezondheidscheck 1 keer
per 2 kalenderjaren

Gezondheidscheck 1 keer
per 2 kalenderjaren

Gezondheidscheck 1 keer
per 2 kalenderjaren

100% spoedeisende hulp in
Europa, 200% Nederlands tarief
buiten Europa

100% spoedeisende hulp in
Europa, 200% Nederlands tarief
buiten Europa

100% spoedeisende hulp in
Europa, 200% Nederlands tarief
buiten Europa

In de AV-Gemeente Standaard en AV-Gemeente Top zitten nog meer vergoedingen,
ga naar zorgenzekerheid.nl/gemeenten voor meer informatie hierover.

Disclaimer: aan het overzicht hierboven kunnen geen rechten worden ontleend.
Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en vergoedingen.

