Premie-overzicht
Collectief Fincover 2021
Korting op basisverzekering 5%
Korting op aanvullende verzekering 15%
De premies op dit overzicht zijn per persoon inclusief uw
collectiviteitskorting. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie en hebben
geen eigen risico. Een overzicht van alle vergoedingen in de verzekeringen
vindt u in het pakketoverzicht. Op www.cz.nl/vergoedingen/
voorwaarden/fincover kunt u deze bekijken.

STAP 1

Kies uw basisverzekering
In de tabel hieronder vindt u de maandpremie voor 2021 van de verschillende
basisverzekeringen van CZ.

STAP 2

Kies uw eigen risico
Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan hoeft u minder premie te betalen. U
kunt kiezen uit de eigen risico’s die in de tabel staan. Deze bedragen zijn
inclusief het verplicht eigen risico van € 385,-. Bij de CZ Zorgbewustpolis kunt
u naast het verplichte eigen risico alleen kiezen voor het hoogste vrijwillige
eigen risico.

Jaarlijks eigen
risico

€ 385,-

Zorgbewustpolis

€ 116,94

Zorg-op-maat-polis

€ 123,12

€ 120,12

€ 117,12

€ 114,12

€ 111,12

€ 105,62

Zorgkeuzepolis

€ 131,57

€ 128,57

€ 125,57

€ 122,57

€ 119,57

€ 114,07

€ 485,-

€ 585,-

€ 685,-

€ 785,-

€ 885,€ 99,44

STAP 3

Kies uw aanvullende verzekering
Sommige zorg vergoeden we niet of gedeeltelijk uit de basisverzekering.
Deze zorg kunt u apart verzekeren in een aanvullende verzekering. Hoe
hoger de premie van de aanvullende verzekering, hoe uitgebreider de
dekking.

€ 1,66

€ 6,88

€ 19,34

€ 36,76

Start

Basis Fincover

Plus Fincover

Top Fincover

Andere aanvullende verzekeringen
CZ heeft ook aanvullende verzekeringen die passen bij verschillende fasen
uit uw leven. Deze aanvullende verzekeringen zijn op maat samengesteld.
18 t/m 29 jaar € 16,79

€ 47,77

€ 13,81

Gezinnen
inclusief tandarts en
orthodontie

50+

vanaf 30 jaar1 € 22,52
Jongeren
inclusief tandarts

Kies uw tandartsverzekering
Wilt u een goede tandartsdekking? Kies dan één van de losse
tandartsverzekeringen van CZ.

€ 18,78

€ 35,06

Tandarts Fincover

Uitgebreide Tandarts Fincover

1 Deze premie gaat u betalen in het jaar nadat u dertig bent geworden.
Als u de jaarpremie vooraf ineens betaalt, krijgt u op het totale bedrag een korting van 2%.
U hoeft bij CZ geen poliskosten te betalen. Voor de meest uitgebreide tandartsverzekering beoordelen
we vooraf een tandartsverklaring. Woont u niet in Nederland? Dan kan het zijn dat u in het land waar u
woont toeslagen of belastingen betaalt voor uw aanvullende verzekering. Dit bedrag komt dan boven
op de premie zoals vermeld in de premietabel.

650.123.2038

STAP 4

