
Maandpremies 2020

Collectiviteit 207070840 NVKL Verzekeringsdienst

Basisverzekering Incl. 5,0% korting*

Vrijwillig eigen risico € 0,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

Basis Budget € 110,15 € 106,15 € 102,15 € 98,15 € 94,15 € 90,15

Basis Zeker € 119,18 € 115,18 € 111,18 € 107,18 € 103,18 € 99,18

Basis Exclusief (Restitutie) € 128,20 € 124,20 € 120,20 € 116,20 € 112,20 € 108,20

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Met een eigen risico betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. 
Dit geldt alleen voor de basisverzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico.
De basispremie (premie zonder korting) voor de Basis Budget is € 115,95, voor de Basis Zeker € 125,45 en 
voor de Basis Exclusief (Restitutie) € 134,95.

Extra dekking op uw basisverzekering Incl. 10,0% korting

Basis Plus Module € 2,25

Aanvullende verzekeringen Incl. 10,0% korting

Leeftijd
Aanvullend 

*
Aanvullend 

**
Aanvullend 

***
Aanvullend 

****
Extra Aanvullend 

Werknemer 11

0 t/m 17 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

18 t/m 29 jaar € 6,75 € 17,06 € 27,68 € 50,85 Gratis

30 jaar en ouder € 7,43 € 17,96 € 32,63 € 65,03 Gratis

Tandartsverzekeringen Incl. 10,0% korting

Leeftijd
Aanvullend 
Tand Basis

Aanvullend 
Tand *

Aanvullend 
Tand **

Aanvullend 
Tand ***

Aanvullend 
Tand ****

18 t/m 29 jaar € 6,98 € 11,03 € 17,55 € 34,88 € 51,75

30 jaar en ouder € 6,98 € 13,73 € 19,76 € 39,15 € 56,03

Tandheelkundige vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar zijn geregeld via de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen.

Extra aanvullende verzekeringen Incl. 10,0% korting

Leeftijd Extra Vitaal

0 t/m 17 jaar N.v.t.

18 jaar en ouder € 5,63

* De korting op de zorgverzekering (= basisverzekering) bedraagt per 1 januari 2020: 5,0%. Zilveren Kruis past deze korting 
op de zorgverzekering gedurende de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst niet aan, tenzij dit door wettelijke maatregelen 
en de daarop gebaseerde beleidsregels en/of beleidswijzigingen moet worden aangepast.
Premiebetaling voor het hele jaar vooruit: 2% extra korting en voor een halfjaar vooruit: 0,75% extra korting. Zilveren Kruis behoudt 
zich het recht voor om eventuele betalingskorting die bij een gekozen betalingsperiode (halfjaar en jaar) hoort jaarlijks aan te passen.
Als de ouders kiezen voor de basisverzekering Basis Budget, dan krijgen kinderen tot 18 jaar standaard de basisverzekering 
Basis Zeker.
Personen tot 18 jaar krijgen de hoogste aanvullende verzekering gratis waarvoor u of de andere ouder kiest.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze premietabel.
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