
Pro Life verzekeringen worden uitgevoerd door 
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., KvK 06088185
Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK 2808030055

14
7-

21
10

 

Bel ons gerust: 033 422 81 88
Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. 

Bezoek onze website: prolife.nl
U vindt op de contactpagina al onze contactgegevens. 

Service & Contact
INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS EN KLANTEN

Helpt u ons de rekeningen
snel af te ronden?

Meer informatie: 
prolife.nl/declareren



U heeft als zorgverlener het Certificaat Christelijke Zorg. Zorg ervoor dat dit op  
uw rekeningen staat. En zet bij psychosociale hulp altijd de prestatiecode 921410  
op de rekening.

Zorg voor genoeg informatie.
We beoordelen alleen rekeningen waarop de volgende informatie staat:
• Relatienummer, geboortedatum, naam en adres van de behandelde cliënt.
• De omschrijving van de behandeling en de behandeldatum.
• Zet prestatiecode 921410 op de rekening bij een behandeling psychosociale hulpverlening.
• Logo van het Certificaat Christelijke Zorg.
•  Behandelt u 2 cliënten tegelijk (bijvoorbeeld bij relatietherapie)? Maak dan voor beiden een 

aparte rekening. Met daarop de naam en geboortedatum van uw cliënt.
• Behandelt u een kind? Zet dan de naam en geboortedatum van het kind op de rekening.

Als u het relatienummer niet weet, kan de cliënt dit zelf rechtsboven op de rekening zetten.

Soms vergoeden wij de rekening niet.
Wij vergoeden de rekening niet in de volgende situaties:
• Uw cliënt heeft niet de juiste aanvullende verzekering.
• Het maximum van het te vergoeden bedrag is bereikt.
• De soort behandeling valt niet onder 1 van onze vergoedingen. 

Uw rekeningen
snel afronden?

Informatie voor zorgverleners
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Uw vergoedingen
snel krijgen?

Informatie voor Pro Life klanten

Verstuur uw rekeningen via Mijn Pro Life of de Pro Life App. U heeft dan sneller  
uw geld, namelijk binnen 3 werkdagen. Bij rekeningen die u via de post verstuurt,  
is dit 10 werkdagen.

Rekeningen versturen via de gratis Pro Life App.
• Maak met de app een foto van de rekening. De hele rekening moet op de foto te zien zijn.
• Handig: alleen DigiD nodig bij de 1e aanmelding.

Rekeningen versturen via Mijn Pro Life.
• Scan de rekening in. Printen en versturen is niet meer nodig.
• Vergoedingen heeft u binnen 3 werkdagen op uw rekening.

Rekeningen versturen via de post.
• Stuur de originele rekening in een envelop naar:
 Pro Life Zorgverzekeringen
 Afdeling Declaratieservice
 Postbus 70001
 3000 KB Rotterdam
• Vergoedingen heeft u binnen 10 werkdagen op uw rekening. 

Kijk voor meer informatie op:
prolife.nl/declareren
prolife.nl/vergoedingen

Bel ons gerust bij vragen: 033 422 81 88.  
U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag  
van 8.30 tot 17.30 uur.


