Premie-overzicht CZ Zorgpolis en aanvullende verzekeringen 2020
Ten behoeve van : MultiSure B.V. - CV 4131762
Onderstaande premie is per maand en geldt voor 2020. In de tabel is de collectiviteitskorting al verwerkt.
CZ Zorgpolis - Jongeren:
De CZ Zorgpolis is een ziektekostenverzekering voor verzekerden, die niet in aanmerking komen voor de
Zorgverzekeringswet. De dekking komt overeen met de wettelijke verzekering.
€ 300,00
€ 600,00
€ 213,36

Max. eigen risico per jaar
per overeenkomst
Binnen EU/EER (incl. Zwitserland)
Premie vanaf 18 jaar tot en met 35 jaar

Ten behoeve van : MultiSure B.V. - CV 4112350
Onderstaande premies zijn per maand en gelden voor 2020. In de tabellen is de collectiviteitskorting al
verwerkt.
CZ Zorgpolis:
De CZ Zorgpolis is een ziektekostenverzekering voor verzekerden, die niet in aanmerking komen voor de
Zorgverzekeringswet. De dekking komt overeen met de wettelijke verzekering.
Max. eigen risico per jaar
per overeenkomst
Binnen EU/EER (incl. Zwitserland)
Premie vanaf 18 jaar
Premie tot en met 17 jaar

€ 100,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 400,00

€ 300,00
€ 600,00

€ 400,00
€ 800,00

€ 500,00
€ 1.000,00

€ 301,25
€ 150,62

€ 296,57
€ 148,28

€ 292,61
€ 146,30

€ 289,37
€ 144,68

€ 286,85
€ 143,42

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

€ 385,00
€ 0,00

Aanvullende verzekeringen:
Wilt u zich aanvullend verzekeren? Kies dan uit de verschillende aanvullende verzekeringen van CZ: Basis Collectief,
Plus Collectief en Top Collectief. In de CZ pakketvergelijker 2020 vindt u een samenvatting van alle vergoedingen.
Basis Collectief
Plus Collectief
Top Collectief

€ 8,95
€ 23,80
€ 40,05

Aanvullende verzekeringen levensfasen:
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 de
pakketvergelijker.
Aanvullende verzekering jongeren
Premie 18 tot en met 29 jaar
Premie vanaf 30 jaar
Aanvullende verzekering 50+

€ 18,45
inclusief tandarts & orthodontie
€ 24,75
€ 16,65

Tandartsverzekeringen:
Wilt u een aanvullende verzekering 50+, Basis Collectief, Plus Collectief of Top Collectief maar ook een goede
tandartsdekking?
Kies dan één van de twee losse tandartsverzekeringen van CZ erbij: Tandarts Collectief of Uitgebreide Tandarts
Collectief. In de pakketvergelijker 2020 vindt u een samenvatting van alle vergoedingen.
Tandarts Collectief
€ 29,25
Uitgebreide Tandarts Collectief *
€ 44,86
* Voor de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Collectief beoordeelt CZ vooraf een tandartsverklaring.
- 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.
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