
Stoppen restitutiepolis
VRAGEN & ANTWOORDEN

prolife.nl/stoppenrestitutiepolis

Bel ons gerust: 033 422 81 88
U bereikt ons 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

Pro Life verzekeringen worden uitgevoerd door 

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., KvK 06088185

Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK 2808030055
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Stoppen  
restitutiepolis

Vragen & antwoorden

Wat verandert er voor mij?
Vanaf 1 januari verzekeren wij u via onze 
Principe Polis (naturapolis). U betaalt  
hiervoor een lagere premie dan de  
restitutiepolis. Gaat u naar een zorgver- 
lener met een contract? Dan verandert  
er niets. Gaat u naar een zorgverlener  
zonder contract? Dan kan het zijn dat  
u minder vergoed krijgt. Als u in 2019  
gestart bent met een behandeling bij  
een zorgverlener zonder contract geldt 
voor u een uitzondering. U krijgt dan tot 
1 januari 2021 dezelfde vergoeding als in 
2019. Op prolife.nl/stoppenrestitutiepolis 
leest u er meer over. 

Wat is het verschil in vergoeding? 
Er is 1 verschil tussen een naturapolis en 
restitutiepolis. Dat is de hoogte van de 
vergoeding bij zorgverleners en zieken- 
huizen zonder contract. De vergoeding van 
de naturapolis is dan: maximaal 75% van 
het gemiddelde tarief 1) waarvoor wij de 
zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde 
zorgverleners. Bij de restitutiepolis is dat: 
100% tot maximaal het wettelijk of markt-
conform tarief 2). 

Kan ik gewoon naar elk ziekenhuis?
Tot nu toe hebben wij elk jaar met alle 
ziekenhuizen een contract. Het maakt dan 
niet uit of u een naturapolis of restitutie-
polis heeft. Alleen als een ziekenhuis geen 
contract heeft, kan het zijn dat u minder 
vergoed krijgt. U krijgt altijd 100% ver-
goeding voor spoedzorg, verloskunde en 
kaakchirurgie. En als de arts die u behandelt 
u doorstuurt naar dit ziekenhuis. 

Samenvatting verschillen naturapolis en restitutiepolis

Op 1 januari stopt onze Principe Polis Restitutie (restitutiepolis). Uw basisverzekering 
veranderen wij dan in de Principe Polis (naturapolis). Als u dat goed vindt, hoeft u 
niets te doen. 

Kan ik nog steeds kiezen voor  
christelijke zorg?
Met veel (christelijke) zorgverleners  
hebben wij een contract. Deze vindt u  
op prolife.nl/zorggids. Christelijke zorg- 
verleners herkent u aan het symbool  
van een ‘Ichthusvisje’. Vindt u geen  
christelijke zorgverlener met contract?  
Bel ons dan. Wij zoeken samen met u  
naar een oplossing. 

Is de Principe Polis (naturapolis)  
voor mij een goede keuze?
De Principe Polis (naturapolis) is voor de 
meeste klanten een goede keuze. U heeft 
een hele ruime keuze uit zorgverleners 
met wie wij een contract hebben.  
Een voordeel is dat deze basisverzekering 
goedkoper is dan de restitutiepolis.  
De Principe Polis is de meest gekozen 
verzekering bij Pro Life. 

Van de Pro Life klanten heeft:
• 90%: Principe Polis (naturapolis)
• 5%: Principe Polis Budget
•  5%: Principe Polis Restitutie  

(tot 01-01-2020)

Kan ik overstappen naar een restitutie-
polis? 
Als u een restitutiepolis wilt houden, kunt 
u helaas niet bij ons verzekerd blijven.  
Dit vinden wij heel vervelend voor u.  
U kunt tot 1 januari overstappen naar een 
andere zorgverzekeraar. 

Wanneer krijg ik meer informatie?
Meer informatie vindt u op prolife.nl/
stoppenrestitutiepolis. Zoals elk jaar krijgt 
u begin november informatie over uw 
zorgverzekering in 2020. Wij informeren 
u dan over alle veranderingen en over de 
premie. Deze informatie is op basis van de 
Principe Polis (naturapolis). 

 

Tip: prolife.nl/contracten 
Zeker weten of uw ziekenhuis een 
contract heeft in 2020? Laat uw 
gegevens achter. Wij houden u  
op de hoogte. 

Principe Polis  
(naturapolis) 

Principe Polis  
Restitutie

Premie Lager dan restitutiepolis Hoger dan naturapolis

Zorgverleners en zieken- 
huizen met contract  
(prolife.nl/zorggids)

100% vergoeding 100% vergoeding

Zorgverleners en zieken- 
huizen zonder contract 

75% vergoeding 1) 100% vergoeding 2)

Zorgverleners en zieken- 
huizen zonder contract in 
2020, behandeling gestart 
in 2019

100% vergoeding 
tot 01-01-2021

100% vergoeding

1)  Voor dit tarief gaan wij uit van het gemiddelde van alle contracten of van het basistarief of standaardtarief voor de  
reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet. Aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit hechten we geen waarde.  
De reden is dat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde aanbieders. 

2)  Bij ziekenhuizen en zorgverleners zonder contract vergoeden wij de kosten tot maximaal het wettelijk vastgesteld tarief.  
Dit geldt alleen voor zorg die wij verzekeren. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan vergoeden wij tot maximaal het  
tarief dat in Nederland gebruikelijk is (=marktconform tarief ). 


