16%
KORTING
AANVULLENDE
VERZEKERING

15%
KORTING
TANDARTS-

VERZEKERING

Basispremie 2022
CZ Zorgbewustpolis

5%
KORTING

€120,

41

p/m

Inclusief 5% korting

BASISVERZEKERING

ONTDEK DE VOORDELEN VAN EEN COLLECTIEVE
ZORGVERZEKERING VIA FINCOVER

WAAROM EEN ZORGVERZEKERING
VIA FINCOVER?
Collectiviteitskorting
• 5% korting op de CZ basisverzekering
• 16% korting op de CZ aanvullende verzekeringen
• 15% korting op de CZ tandartsverzekeringen

Mijn CZ
Ieder gewenst moment uw administratie inzien, online declareren
en het saldo van uw eigen risico controleren.

Waardevolle en ontzorgende extra services
Telefonische service voor al uw zorgvragen, Hulp bij geschillen en
de Zorgcoach. Hierin vindt u overzichtelijk gecontracteerde zorg,
second opinion, Best Doctors en nog veel meer zorgadvies.

Gespreide betaling
U kunt uw eigen risico in 10 gelijke termijnen vooraf betalen.

Aon Tandongevallenverzekering
Vanaf 2022 krijgt iedereen met een zorgverzekering via CZ de Aon
Tandongevallenverzekering. Dit is een verzekering met een maximale
vergoeding van € 22.500 voor tandartskosten na ongeluk.

Het grote voordeel van Samen
Aon, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, onderhandelt namens
Fincover met zorgverzekeraars over de beste voorwaarden en de
scherpste premie. Met een collectief van ruim 26.000 verzekerden,
hebben we een sterke onderhandelingspositie. Het grote voordeel
voor u: méér verzekering voor minder geld.

www.fincover.nl

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
SPECIFIEKE DOELGROEPEN
CZ heeft ook drie aanvullende verzekeringen die bij verschillende fasen in uw leven passen: Jongeren, Gezinnen en 50+.

Gezinnen
Jongeren
Met de aanvullende verzekering
Jongeren van CZ betaalt u alleen voor
zorg die voor u interessant is, zoals:

Met de aanvullende verzekering
Gezinnen van CZ krijgt u
naast vergoedingen uit de
basisverzekering kosten
vergoed voor onder andere:
• Bril en contactlenzen

• Bril en contactlenzen

• Fysiotherapie en oefentherapie

• Fysiotherapie

• Orthodontie

• Tandarts
• Vaccinaties en tabletten voor
reizen naar het buitenland

50+
Met de aanvullende verzekering
50+ van CZ krijgt u naast
vergoedingen uit de
basisverzekering kosten vergoed
voor onder andere:
• Bril en contactlenzen
• Fysiotherapie en oefentherapie
• Beweegprogramma’s

• 50 gratis condooms
• Beweegprogramma’s
De premie van de aanvullende
verzekering Jongeren hangt af
van uw leeftijd:
• 18 t/m 29 jaar: EUR 16,93 p/mnd
• Vanaf 30 jaar: EUR 22,26 p/mnd

Vragen?
Vragen over uw (nieuwe) zorgverzekering? Bel Aon via 088 - 810 81 03. Aon is geen (onderdeel van een)
verzekeringsmaatschappij, is onafhankelijk en belooft 100% hulpgarantie. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks
met CZ bellen: 088 - 555 77 77. Vermeld u daarbij wel de naam van Fincover.

Doe de premiecheck of sluit direct af via www.fincover.nl

Dekkings- & premieoverzicht
Basisverzekering

Iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. Dat staat in de wet. In de basisverzekering zitten de meest
noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wat er wordt vergoed vanuit de basisverzekering beslist de overheid. Bij CZ kunt
u kiezen uit drie verschillende basisverzekeringen.

CZ Zorgbewustpolis

CZ Zorg-op-maatpolis

CZ Zorgkeuzepolis

• 100% vergoeding van gecontracteerde zorg

• 100% vergoeding van gecontracteerde zorg

• 100% vergoeding van gecontracteerde zorg

• 7 0% van de nota tot max. 70% van het
afgesproken gemiddeld tarief

• 75% van de nota tot max. 75% van het
afgesproken gemiddeld tarief

• 100% vergoeding van niet gecontracteerde
zorg (100% van het marktconforme tarief)

• Rekeningen hoeft u niet voor te schieten

• Rekeningen hoeft u niet voor te schieten

• Rekeningen schiet u soms voor

• Keuze uit 2 eigen risico’s

• Keuze uit 6 eigen risico’s

• Keuze uit 6 eigen risico’s

• Betaling via automatische incasso

Bewuste keuze: besparen

Meest gekozen verzekering

Kies zelf uw behandelaar

Meer informatie over de basisverzekeringen vindt u via www.fincover.nl. Kijk welke basisverzekering het beste bij u past.
Met name de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering!

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Start

Basis
Fincover

Plus
Fincover

Top
Fincover

man: € 400,vrouw: € 1.250,-

man: € 400,vrouw: € 1.250,-

€ 500,-

€ 500,-

€ 30,- per dag

€ 30,- per dag

Jongeren

Gezinnen

50+

Ziekenhuiszorg (opname en poliklinische hulp) en overige zorg
Correctie van de oorstand
Sterilisatie
Logeerkosten

€ 500,-

€ 500,-

Vergoeding eigen bijdrage hospice

man: € 400,vrouw: € 1.250,€ 500,-

€ 500,-

€ 500,€ 30,- per dag

Medicijnen en apotheek
Vergoeding eigen bijdrage GVS

€ 250,-

Anticonceptiemiddelen uit het GVS vanaf 21 jaar

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

Condooms (bestellen via www.cz.nl/condooms)

€ 200,-

€ 200,-

50 stuks per jaar

Verpleging en persoonlijke verzorging
Vervangende mantelzorg

14 dagen

14 dagen

14 dagen

14 dagen

14 dagen

14 dagen

Externe mantelzorgmakelaar (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en medicijnen

€ 120,-

€ 400,-

€ 600,-

€ 200,-

€ 350,-

€ 350,-

• alternatieve geneeswijzen

€ 30,- per dag

€ 40,- per dag

€ 40,- per dag

€ 30,- per dag

€ 40,- per dag

€ 40,- per dag

• tot 18 jaar

9 behandelingen

12 behandelingen 26 behandelingen

12 behandelingen 13 behandelingen

• vanaf 18 jaar

9 behandelingen

12 behandelingen 26 behandelingen 9 behandelingen

12 behandelingen 13 behandelingen

• tot 18 jaar

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

• instructie/ begeleiding mantelzorgers voor ergotherapie

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Voetbehandeling en advies (op medische indicatie)

€ 230,-

€ 230,-

€ 70,-

€ 115,-

€ 230,-

Voetbehandeling overige situaties

€ 115,-

€ 115,-

€ 70,-

€ 115,-

€ 115,-

• acnebehandeling in het gezicht

€ 230,-

€ 230,-

€ 230,-

€ 230.-

€ 230,-

• camouflagetherapie gezicht/hals (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

• ontharing gezicht (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 570,-

€ 570,-

€ 570,-

€ 570,-

€ 570,-

€ 200,-

€ 200,-

Alternatieve geneeswijzen en medicijnen

• alternatieve medicijnen
Therapieën
Arbeidsfysiotherapie, een intake en één sessie
Fysiotherapie, oefentherapie

Ergotherapie

Huidtherapie

Therapeutisch kamp voor kinderen

€ 200,-
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€ 200,-

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Basis
Fincover

Plus
Fincover

Top
Fincover

Jongeren

Gezinnen

50+

100%

100%

100%

100%

100%

100%

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 200,-

€ 200,-

Extra kraamzorg met medische indicatie

4 dagen

4 dagen

4 dagen

4 dagen

Kraamzorg na ziekenhuisopname

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

Couveuse-nazorg

12 uur

12 uur

12 uur

12 uur

Lactatiekundige

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

Start
Zorg in het buitenland
Spoedeisende hulp in het buitenland bij tijdelijk verblijf
100%
(100% van het gedeclareerde tarief buiten Nederland of uw woonland)
• organisatiekosten door alarmcentrale
• medisch noodzakelijke repatriëring van zieke verzekerde
• tandheelkundige hulp

€ 275,-

Bevalling en kraamzorg
Bevallingscursus (per jaar)
Vergoeding eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder
medische indicatie
Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg

Vervoer
Reiskosten ouders bij ziekenhuisopname kind
(voor kinderen tot 18 jaar)

max € 200,max € 0,19 per km

Geestelijke gezondheidszorg
Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun gezin

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 295,-

€ 295,-

€ 295,-

Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen (per 2 kalenderjaren)

€ 100,-

Steunzolen en podotherapeutische zolen

€ 75,-

Mindfulness bij burn-out via e-health

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 125,-

€ 100,-

€ 150,-

€ 100,-

€ 75,-

€ 60,-

€ 60,-

€ 60,-

€ 40,-

€ 40,-

Hulpmiddelen

Plaswekker huur/koop (éénmalig voor hele verzekeringsduur)
Teststrips voor niet-insuline afhankelijke diabetespatiënten

€ 40,-

€ 40,-

€ 40,-

Vergoeding eigen bijdrage pruik of andere hoofdbedekking

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 100,-

€ 200,-

€ 300,-

Vergoeding eigen bijdrage hoortoestellen (per stuk)
Steunpessarium
Hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

€ 70,-

€ 70,-

€ 70,-

Thuisbewakingsmonitor

24 maanden

24 maanden

24 maanden

Thuisverzorgingsartikelen

50%

50%

€ 90,-

€ 90,-

€ 90,-

Preventief onderzoek, 1x per jaar, naar risicofactoren voor
hart- en vaataandoeningen

€ 50,-

€ 100,-

€ 150,-

Preventietegoed

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

€ 100,24 maanden
50%

75%

€ 90,-

€ 90,-

€ 50,-

€ 50,-

€ 60,-

€ 60,-

€ 50,-

€ 100,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 200,-

Alarmering epilepsie
Redressiehelm
Aangepaste lingerie na borstamputatie
(éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 90,-

Zorg om ziekte te voorkomen

- Preventief onderzoek (initiatief werkgever)
- Griepprik (initiatief werkgever)
Online gezondheidsprogramma’s

€ 60,-

- Healthcheck
- E-health modules ‘Sterk in Werk’, ‘Veerkracht’, ‘Slaap Lekker’,
‘Over Gewicht’
- Online mindfulness training
- Online cursus ‘baby en voeding’
- Online cursus ‘gezond koken’
- Online zelfhulp piekeren
- Online zelfhulp stressles
Griepprik
Vaccinaties en tabletten voor reizen naar het buitenland

50%

75%

€ 50,-

€ 50,-

€ 50,-

Sportmedisch advies

€ 100,-

€ 150,-

€ 150,-

Consult overgang, zwangerschap of (borst)kanker

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

Diëtetiek

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

Voedingsadvies

€ 50,-

€ 75,-

€ 100,-

€ 50,-

€ 100,-

€ 75,-

€ 50,-

€ 100,-

€ 200,-

€ 50,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 350,-

Zelfmanagementcursus bij chronische aandoening
(éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

Mantelzorgcursus (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Valpreventie (éénmalig voor hele verzekeringsduur)
Advies

€ 150,-

Cursussen en beweegprogramma’s
Gezondheidscursussen
Beweegprogramma’s (per 3 jaar)

€ 350,-

Mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen
(totale vergoeding per ongeval ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)

€ 10.000,-
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AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERINGEN
Compact Tandarts
Fincover

Tandarts
Fincover

Uitgebreide Tandarts
Fincover
Jongeren

Gezinnen

€ 250,-

€ 450,-

€ 1.150,-

€ 450,-

€ 250,-

Controle

100%

100%

100%

100%

100%

Overige tandheelkunde zoals bijv. het trekken van kiezen/tanden,
vullingen en wortelkanaalbehandelingen.

75%

75%

75%

75%

100%

Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap

75%

75%

75%

75%

100%

Volledig kunstgebit (boven en/of onder)

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

100% van de eigen
bijdrage basisverzekering

Reparatie/rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder)

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

100% van de eigen
bijdrage basisverzekering

Gedeeltelijk kunstgebit of frameprothese

75%

75%

75%

75%

100%

Implantaten bovengebit

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

100% van de eigen
bijdrage basisverzekering

Implantaten ondergebit

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

100% van de eigen
bijdrage basisverzekering

Orthodontie tot 18 jaar
(wachttijd 1 jaar; éénmalig voor hele verzekeringsduur)

80% (voor een onzichtbare
beugel geldt een maximale
vergoeding van € 2.250,-)

80% (voor een onzichtbare
beugel geldt een maximale
vergoeding van € 2.250,-)

€ 350,-

Orthodontie vanaf 18 jaar
(wachttijd 1 jaar; éénmalig voor hele verzekeringsduur)

80% tot € 345,-

80% tot € 345,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Totale vergoeding tandheelkunde
Tandheelkunde vanaf 18 jaar

Tandheelkunde voor alle leeftijden

Orthodontie
€ 2.045,80% tot € 345,-

Mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen (totale vergoeding
per ongeval ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

• Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) u hebt afgesloten, per ongeval krijgt u maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed.
• Voor de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Fincover beoordeelt CZ wat de staat is van uw gebit via een verklaring van de tandarts. U hoort daarna of u deze
verzekering af kunt sluiten.

Aon Tandongevallenverzekering

Nog een leuk extraatje. Vanaf 2022 krijgt iedereen, met een zorgverzekering via CZ, de Aon Tandongevallenverzekering.
Voor tandartskosten na ongeluk met een maximale vergoeding van € 22.500 (dit bedrag is inclusief de dekking mondzorg bij ongevallen,
indien u een tandartsverzekering heeft afgesloten). Gebeurt er iets met uw gebit door een ongeluk, bijvoorbeeld in het verkeer of op het
sportveld, dan bent u goed verzekerd. Dat is een veilig gevoel.

Nieuw! CZdirect

Bent u op zoek naar een goede basisverzekering met een aantrekkelijke premie? En alles online regelen?
Kies dan voor CZdirect. U bent voordelig verzekerd voor de meest gekozen zorg. CZdirect heeft een
basisverzekering met gecontracteerde zorgverleners. Verder kunt u kiezen uit 5 verschillende aanvullende
verzekeringen (vanaf € 1,00 per maand) en 2 verschillende tandartsverzekeringen (vanaf € 7,50 per maand).
De belangrijkste aanvullende zorg is verzekerd in de aanvullende verzekeringen. Uw tandzorg en controles
zijn goed verzekerd met de tandartsverzekeringen. En u kunt gebruikmaken van allerlei diensten om fit en
gezond te zijn en blijven.

Extra’s fit en gezond door het leven

Fit en gezond door het leven… Als verzekerde van Fincover kunt u nog gebruikmaken van de volgende extra’s:
• Online mindfulness training en innovatief psychologisch programma
• Intake arbeidsfysiotherapie en Online overgangsconsulent
• Vergoeding voor griepvaccinatie
• Vergoeding voor preventief onderzoek, Health Check en e-Health modules
Wilt u uitgebreider verzekerd zijn? Wilt u meer keuze? Of wilt u bijvoorbeeld orthodontie meeverzekeren?
Dan kan ook! Kies dan uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van Fincover CZ.
U regelt alles online met CZ.

Belangrijk! Aan deze pakketvergelijker kunt u geen rechten ontlenen. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt deze vinden via www.fincover.nl.
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PREMIETABEL Fincover 2022
1. Maandpremies basisverzekeringen per verzekerde CZ 2022
Jaarlijks eigen risico

€

385,-

Zorgbewustpolis

€

120,41

Zorg-op-maat-polis

€

127,77

€

124,77

€

121,77

€

118,77

Zorgkeuzepolis

€

137,99

€

134,99

€

131,99

€

128,99

€

485,-

€

-

585,-

€

-

685,-

€

785,-

€

885,-

-

€

102,91

€

115,77

€

110,27

€

125,99

€

120,49

-

In deze premies is uw korting verwerkt.
Vanaf 1 januari 2022 is een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- van toepassing.
2. Premies aanvullende verzekeringen

Maandpremie

Start

€ 1,64

Basis Fincover

€ 6,80

Plus Fincover

€ 19,11

Top Fincover

€ 36,33

Jongeren 18 t/m 29 jaar

€ 16,93

Jongeren vanaf 30 jaar*

€ 22,26

Gezinnen

€ 49,56

50+

€ 13,94

In deze premies is uw korting verwerkt.
* Deze premie gaat u betalen in het jaar nadat u dertig bent geworden.
3. Premies aanvullende tandartsverzekeringen*

Maandpremie

Compact Tandarts Fincover

€ 11,86

Tandarts Fincover

€ 18,78

Uitgebreide Tandarts Fincover**

€ 35,06

In deze premies is uw korting verwerkt.
* Zonder aanvullende verzekering is het al mogelijk een tandartsverzekering af te sluiten.
** Voor de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Fincover beoordelen we vooraf een
tandartsverklaring. Indien u nu een vergelijkbare tandartsdekking hebt, geldt deze selectie niet.
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie.
Aan deze premietabel kunt u geen rechten ontlenen.

Aon helpt u graag:

Bereken uw besparing

De keuzehulp

Voor deze berekening zijn we uitgegaan van een gezin
bestaande uit een man, vrouw en twee kinderen onder de 18 jaar.

Op www.fincover.nl vindt u meer informatie over
premies en dekkingen en krijgt u online advies bij
uw pakketkeuze. Binnen twee minuten begeleiden
we u naar uw ideale zorgverzekering en wordt uw

Individuele aanbieding van CZ

collectieve premie berekend. U kunt zelfs uw huidige

Zorgbewustpolis

2 x € 126,75 = € 253,50

zorgverzekering vergelijken met ons aanbod.

Plus aanvullende verzekering

2 x € 22,75

= €

45,50

Tandarts

2 x € 22,10

= €

44,20

Overstapservice
Keuze gemaakt? Dan kunt u eenvoudig uw nieuwe
zorgverzekering afsluiten. U ontvangt een helder

Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
TOTAAL PER MAAND				

€ 343,20

overzicht, wordt door het afsluitproces begeleid én
uiteraard wordt uw huidige zorgverzekering voor u
opgezegd.

Collectief aanbod via Fincover
Zorgbewustpolis

2 x € 120,41 = € 240,82

Mocht u onverhoopt een geschil hebben met de

Plus Fincover

2 x € 19,11

= €

38,22

zorgverzekeraar? Natuurlijk is Aon er dan voor u; zij

Tandarts Fincover

2 x € 18,78

= €

37,56

staan u bij en zoeken samen met u naar een passende

Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Hulp bij geschillen

oplossing.

TOTAAL PER MAAND				

U bespaart € 26,60 per maand. Dat is € 319,20 per jaar!

€ 316,60

PROFITEER
VAN DE KRACHT
VAN SAMEN!
Aan het einde van het jaar is het tijd voor
reflectie. Uw zorgverzekering is daar zeker
een onderdeel van. Ook wij van het
ministerie van Financiën en de
Belastingdienst, hebben gereflecteerd op
onze collectieve zorgverzekering en kunnen
u dan ook een prachtig aanbod doen.
Een gezonde balans tussen werk en privé
Samen met onze partner Aon hebben wij een
zorgverzekering gekozen die oog heeft voor onze
medewerkers. Niet alleen voor uzelf maar voor uw hele
gezin, ongeacht hoe uw gezin is samengesteld.
De zorgverzekering die wij aanbieden heeft uitgebreide
dekkingen bij ziekte. Maar minstens zo belangrijk is dat
onze zorgverzekering oog heeft voor uw gezondheid en
vitaliteit. Zo proberen wij gezondheidsk lachten voor te
zijn waar mogelijk.
Nieuw! CZdirect
Een onlinepropositie met een aantrekkelijke
basispremie. Voor CZdirect geldt geen
collectiviteitskorting, maar het is zeker een mooie

“Samen staan
we sterk!”

uitbreiding van het zorgverzekeringspakket.
Een sterk collectief biedt veel voordelen
Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat u profiteert van

Albert van der Smissen,
Voorzitter Fincover

de beste voorwaarden en de scherpste prijs voor uw
collectieve zorgverzekering. Daarnaast krijgt iedereen
die deze zorgverzekering met een dekking afsluit een
gratis tandongevallenverzekering tot € 22.500,Onze samenwerking met Aon
Aon, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, staat ons al
vele jaren deskundig bij. Omdat we samen sterker staan,
kunnen (oud-)medewerkers én hun gezinnen profiteren
van een collectieve zorgverzekering met een uitgebreid
vergoedingenpakket tegen een aantrekkelijke premie.

Doe de premiecheck of sluit direct
af via www.fincover.nl

