Vergelijkbare basisverzekeringen
Hieronder ziet u een overzicht van de vergelijkbare basisverzekeringen van alle
zorgverzekeringsmerken van Achmea.
Soort polis

Naam
zorgverzekeraar en
risicodrager

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis en
hulpmiddelen

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis

Naturaverzekering
selectief hulpmiddelen

Keuzemogelijkheden
en vergoedingen
Naturaverzekering

Restitutieverzekering

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Basis Budget

Beperkt aantal
ziekenhuizen

Avéro Achmea
Avéro Achmea
Zorgverzekeringen N.V.

Zorg Plan Selectief

Beperkt aantal
ziekenhuizen

Pro Life
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Pro Life Selectief

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Basis Zeker

Avéro Achmea
Avéro Achmea
Zorgverzekeringen N.V.

Direct af te
sluiten bij
verzekeraar

Af te
sluiten via
intermediair

Ja

Nee

Wijze van
communicatie
en service
Overige
verschillen
Alleen
online

Premie
2019

Alle
kanalen

n.t.b.

100/75

100/75

Alleen
aangeboden
door
volmacht
Aevitae

n.t.b.

Beperkt aantal
ziekenhuizen

n.t.b.

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

Zorg Plan Natura

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

Pro Life
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Principe Polis

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

Interpolis
Interpolis
Zorgverzekeringen N.V.

ZorgActief

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

OZF Zorgpolis

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

OZF
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

99118-1801

Naam
basisverzekering
2019

Wijze van distributie

Mogelijkheid
om gebruik
te maken van
collectiviteitskorting

100/75

100/75

100/75

100/75

100/75

100/75
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Soort polis

Naam
zorgverzekeraar en
risicodrager

Naam
basisverzekering
2019

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis en
hulpmiddelen

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis

Naturaverzekering
selectief hulpmiddelen

Wijze van distributie
Keuzemogelijkheden
en vergoedingen
Naturaverzekering

Restitutieverzekering

Direct af te
sluiten bij
verzekeraar

Af te
sluiten via
intermediair

Mogelijkheid
om gebruik
te maken van
collectiviteitskorting

Ja

Nee

Wijze van
communicatie
en service
Overige
verschillen
Alleen
online

Premie
2019

Alle
kanalen

FBTO
FBTO
Zorgverzekeringen N.V.

FBTO Zorg
basisverzekering
naturapolis

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Basis Exclusief

Alle
zorgverleners

n.t.b.

Avéro Achmea
Avéro Achmea
Zorgverzekeringen N.V.

Zorg Plan
Restitutie

Alle
zorgverleners

n.t.b.

Pro Life
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

Principe Polis
Restitutie

Alle
zorgverleners

n.t.b.

FBTO
FBTO
Zorgverzekeringen N.V.

FBTO Zorg
basisverzekering
restitutiepolis

Alle
zorgverleners

n.t.b.

100/75

100/100

100/100

100/100

100/100

100/75

	100% vergoeding bij alle gecontracteerde zorgverleners, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij alle niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij de kosten tot
maximaal 75% van het gemiddelde tarief waarvoor wij de verzekerde zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).							

100/100

	Bij de door ons gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij de kosten altijd volledig, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden
wij voor zorg die wij verzekeren, de kosten tot maximaal het wettelijk vastgestelde tarief. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is
(=marktconform tarief).

	Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken.
Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven.													
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Overige niet vergelijkbare basisverzekeringen van alle zorgverzekeringsmerken van Achmea
Dit zijn de basisverzekeringen waar geen identieke varianten van zijn.

Soort polis

Naam
zorgverzekeraar en
risicodrager

Naam
basisverzekering
2019

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis en
hulpmiddelen

Naturaverzekering
selectief
ziekenhuis

Naturaverzekering
selectief hulpmiddelen

Wijze van distributie

Naturaverzekering

Restitutieverzekering

Keuzemogelijkheden
en vergoedingen

Direct af te
sluiten bij
verzekeraar

Af te
sluiten via
intermediair

Mogelijkheid
om gebruik
te maken van
collectiviteitskorting
Ja

Nee

Wijze van
communicatie
en service

Alleen
online

Overige
verschillen

Premie
2019

Alle
kanalen

Beperkt aantal
leveranciers
hulpmiddelen

n.t.b.

Alles Verzorgd
Polis

Ruim aantal
zorgverleners

n.t.b.

De Friesland
De Friesland
Zorgverzekeraar N.V.

Vrije Keus Polis

Alle
zorgverleners

n.t.b.

Interpolis
Interpolis
Zorgverzekeringen N.V.

ZorgCompact

Beperkt aantal
leveranciers
hulpmiddelen

n.t.b.

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

ZieZo Selectief

Beperkt aantal
ziekenhuizen en
hulpmiddelen
leveranciers

n.t.b.

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V.

ZieZo Basis

Beperkt aantal
leveranciers
hulpmiddelen

n.t.b.

De Friesland
De Friesland
Zorgverzekeraar N.V.

Zelf Bewust Polis

De Friesland
De Friesland
Zorgverzekeraar N.V.

100/70

100/80

100/100

100/70

100/75

100/75

	100% vergoeding bij alle gecontracteerde zorgverleners, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij alle niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij bij De Friesland
de kosten tot maximaal 70% van het laagste of gemiddelde tarief waarvoor wij de verzekerde zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners). Bij Interpolis is dit 70% van het gemiddelde tarief
waarvoor wij de verzekerde zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).
							
	100% vergoeding bij alle gecontracteerde zorgverleners, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij alle niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij de kosten tot
100/75
maximaal 75% van het gemiddelde tarief waarvoor wij de verzekerde zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).
100/70

100% vergoeding bij alle gecontracteerde zorgverleners, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij alle niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij de kosten tot 		
maximaal 80% van het laagste of gemiddelde tarief waarvoor wij de verzekerde zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).							
									
	Bij de door ons gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij de kosten altijd volledig, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden
100/100
wij voor zorg die wij verzekeren, de kosten tot maximaal het wettelijk vastgestelde tarief. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is
(=marktconform tarief).
100/80

De polissen van de Friesland onderscheiden zich op inkoopbeleid ten opzichte van de andere polissen van Achmea, waardoor zij niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn. Daarnaast hanteert de Friesland een
andere vergoedingsstructuur voor de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.												
																				

