Laag inkomen?
Maak gebruik van de zorgverzekering van
de gemeente!

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Op die manier kunt u de zorg krijgen die u nodig
heeft. De gemeente Lelystad biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te
nemen aan een collectieve zorgverzekering. Door deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Lelystad profiteert u van een uitgebreid aanvullend pakket en betaalt
u minder premie dan bij een reguliere aanvullende verzekering. De gemeente betaalt namelijk
een deel van uw premie als u een laag inkomen heeft.
Reden om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente
Lelystad:
- U kiest zelf het pakket dat bij u past.
- De gemeente Lelystad betaalt een deel
van uw premie. U ontvangt korting op
de basisverzekering en op de aanvullende
verzekeringen.
- Geen medische selectie, de verzekeraar
accepteert u altijd, ook als u chronisch
ziek bent.
- Uitgebreid pakket met vergoedingen, die
goed aansluit bij mensen met een
chronische aandoening.
- De verzekering vergoedt een deel van de
eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen.
Veel zorgkosten?
Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Dan heeft u vaak veel zorgkosten. In
de vergoedingen van deze verzekeringen is
speciaal gekeken naar de kosten die chronisch zieken en gehandicapten vaak hebben.

De collectieve zorgverzekering van Lelystad
vergoedt veel van deze kosten.
Kom ik in aanmerking?
Uw gezinsinkomen mag maximaal 120% van
de bijstandsnorm zijn. Op de website
www.gezondverzekerd.nl kunt u checken of
u in aanmerking komt. Ook mag u geen betaalachterstand hebben, anders accepteert
de verzekeraar u niet.
Wat is er veranderd?
De gemeente Lelystad had binnen de collectieve zorgverzekering al de keuze uit
meerdere verzekeringen. De belangrijkste
verandering is dat de meest uitgebreide
verzekering verder is uitgebreid met een
aantal dekkingen. Dit zijn vooral vergoedingen waar mensen met een chronische ziekte
of handicap veel gebruik van maken. De
inkomensgrens is verhoogd van 110% van de
bijstandsnorm naar 120%. En de verzekering
vergoedt een deel van de eigen bijdrage voor
Wmo voorzieningen (de hoogte hiervan is
afhankelijk van uw inkomen).

Korting op premie
• Bij Menzis krijgt u een korting van 6% op
de basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
• Bij Zilveren Kruis Achmea ontvangt u
7,5% korting op de basisverzekering en
10% op de aanvullende zorgverzekering
en tandartsverzekering
Hoe werkt het?
• Ga naar www.gezondverzekerd.nl en
selecteer de gemeente Lelystad
• U kunt kiezen uit Zilveren Kruis Achmea
en Menzis.
• U kiest zelf het pakket dat het beste bij
u past. U heeft de keuze uit meerdere
opties bij Menzis en Zilveren Kruis
Achmea.
• U sluit de verzekering direct af via de
website.

Liever persoonlijk?
U kunt ook bellen met de Overstapcoach van
Menzis. De OverstapCoach geeft persoonlijk
advies en is bereikbaar via 088 222 49 00.
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur,
lokaal tarief.
Wilt u advies van Zilveren Kruis Achmea?
Dit kan via telefoonnummer 071 751 00 51
(lokaal tarief) maandag tot en met vrijdag
van 08:00 – 18.00 uur.
Maakt u nu al gebruik van de
collectieve zorgverzekering?
Dan kunt u op www.gezondverzekerd.nl
kijken of u ook gebruik wilt maken van
de nieuwe pakketten (of door persoonlijk
contact op te nemen met de Overstapcoaches van Menzis en Zilveren Kruis via
bovenstaande contactgegevens). Wilt u
dat uw verzekering blijft zoals die is? Dan
hoeft u niets te doen.

Tot wanneer overstappen?
Overstappen kan tot en met 31 december
2014.

