
CZ Zorgpolis:

Eigen risico per jaar € 385,00 € 485,00 € 585,00 € 685,00

Premie vanaf 18 jaar € 361,10 € 358,22 € 355,34 € 352,46

Premie tot en met 17 jaar € 180,55 € 180,55 € 180,55 € 180,55

Buiten Europa

Premie vanaf 18 jaar € 577,76 € 573,15 € 568,54 € 563,94

Premie tot en met 17 jaar € 288,88 € 288,88 € 288,88 € 288,88

Verdragspolis:

Eigen risico per jaar € 385,00

Premie vanaf 18 jaar € 0,00

Aanvullende verzekeringen:

Basis Collectief € 8,92

Plus Collectief € 23,75

Top Collectief € 40,89

Aanvullende verzekeringen levensfasen:

Aanvullende verzekering jongeren

Premie 18 tot en met 29 jaar € 17,53

Premie vanaf 30 jaar * € 23,05

Aanvullende verzekering 50+ € 14,75

Tandartsverzekeringen:

Tandarts Collectief € 30,15

Uitgebreide Tandarts Collectief * € 47,47

Opmerkingen

- Bovenstaande premie is per maand en geldt voor 2023. In de tabel is de collectiviteitskorting al verwerkt.

- Wanneer u de jaarpremie ineens betaalt, ontvangt u op het totale bedrag een korting van 2%.

- U hoeft geen poliskosten te betalen.

- Maximaal 2 kinderen betalen premie.

- Voor verzekerden die in het buitenland wonen, kunnen buitenland toeslagen van toepassing zijn.

- Over de verschuldigde premie, die van toepassing is over een periode dat een verzekerde in België woont,

  moet 9,25% toeslag assurantiebelasting worden betaald.

- Aan deze premietabel kunnen geen rechten worden ontleend. S.E. & O.

Wilt u zich aanvullend verzekeren? 

Premie-overzicht CZ Zorgpolis en aanvullende verzekeringen 2023

De CZ Zorgpolis is een ziektekostenverzekering voor verzekerden, die niet in aanmerking komen voor de 

Zorgverzekeringswet. De dekking komt overeen met de wettelijke verzekering.

Ten behoeve van : MultiSure B.V. - CV 4112350

Binnen EU/EER (incl. Zwitserland)

U hebt een verplicht eigen risico van € 385,00. Verzekerden tot 18 jaar hoeven geen premie te betalen en hebben ook 

geen eigen risico

Wilt u naast uw aanvullende verzekering ook een goede tandartsdekking?

Kies dan één van de twee losse tandartsverzekeringen van CZ erbij: Tandarts Collectief of Uitgebreide Tandarts Collectief. 

In het CZ pakketoverzicht 2023 vindt u een samenvatting van alle vergoedingen.

* Voor de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Collectief beoordeelt CZ vooraf een tandartsverklaring.

Kies dan uit de verschillende aanvullende verzekeringen van CZ: Basis Collectief, Plus Collectief en TopCollectief.  In het 

CZ pakketoverzicht 2023 vindt u een samenvatting van alle vergoedingen.

CZ heeft ook aanvullende verzekeringen die bij verschillende fasen uit uw leven passen: Jongeren en 50+. 
Deze aanvullende verzekeringen zijn op maat samengesteld. Het mooie van deze verzekeringen: u betaalt alleen voor 

zaken die u nodig hebt. Een overzicht van alle vergoedingen van de aanvullende verzekeringen vindt u in het 

pakketoverzicht.

inclusief tandarts & orthodontie

* Voor verzekerden vanaf deze leeftijd geldt dat de leeftijdsafhankelijke premieverhoging ingaat op 1 januari van 

   het volgende jaar.

zeker wel. - 1/1 -


