Aankondiging collectieve zorgverzekering
Zoals u allen bekend loopt er reeds een aantal jaren via Meeùs Assurantiën BV een collectieve
zorgverzekering bij ONVZ. Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze kunt maken ten aanzien
van uw zorgverzekering voor 2015 brengen wij de wijzigingen in de basisverzekering nogmaals
onder de aandacht en informeren we u over de voordelen van onze collectieve zorgverzekering!

Wijzigingen 2015
De basisverzekering is op een aantal punten gewijzigd. Een aantal belangrijke wijzigingen vindt
u hieronder.







Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), behandeling van zintuigelijk
gehandicapten en de eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2015 vergoed door de basisverzekering.
Geriatrische revalidatiezorg hoeft niet langer direct aan te sluiten op ziekenhuisverblijf,
maar mag ook binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis starten.
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen vergoed bij een combinatietest,
waarvan de uitslag ‘positief’ is. De combinatietest komt voor eigen rekening.
Reiskosten van donoren worden vergoed door de zorgverzekering van de donor bij
leven en niet langer door de verzekering van de ontvanger van het orgaan.
De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, verdwijnt uit de basisverzekering.
Deze zorg wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat in per 1 januari
2015.

Daarnaast verhoogt de overheid het verplichte eigen risico op de basisverzekering van € 360
naar € 375 per betalende verzekerde per jaar.

Aanpassingen in de aanvullende pakketten
Naast de wijzigingen in de basisverzekering passen de zorgverzekeraars ook een aantal
vergoedingen aan in de aanvullende pakketten en de tandartspakketten.

Premie 2015
Bijna alle zorgverzekeraars verhogen de premie voor de basisverzekering. De aanpassing van de
premie voor de aanvullende pakketten verschilt per zorgverzekeraar.

Let op:
Veel zorgverzekeraars bieden in deze periode hun “laagste” premie aan. Wij willen u erop attent
maken dat dit vaak een premie is met een hoog vrijwillig eigen risico en/of dit een “budget”polis
is, waarbij service en dienstverlening niet inbegrepen zijn. Daarnaast is het zo dat u bij deze soort
polissen vaak gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgverlener omdat u anders te
maken kunt krijgen met onaangename eigen bijdragen!

Wijzigingen ONVZ per 1 januari 2015
De aanpassingen in de aanvullende pakketten bij ONVZ zijn minimaal.
Wat deze wijzigingen zijn kunt u nalezen in de informatie die bij uw polis 2015 zit. Wij adviseren
u deze informatie goed door te nemen!

Premie ONVZ per 1 januari 2015
De premie voor de basisverzekering bij ONVZ gaat omhoog! Dit is een tendens in de markt
waarbij de verhoging van ONVZ zich beperkt en nog steeds concurrerend is ten opzichte van
andere zorgverzekeraars in de markt. Ook de premies van de aanvullende pakketten en
tandartspakketten van ONVZ stijgen iets.

Waarom ONVZ
Stichting Gepensioneerden Oliebedrijven heeft via Meeùs Assurantiën BV een collectieve
zorgverzekering afgesloten bij ONVZ. Net als voorgaande jaren is wederom gebleken dat ONVZ
juist voor onze Stichting nog steeds de beste keuze is en wel om de volgende redenen.
-

Alle medewerkers aan het collectieve contract kunnen ook in 2015 zelf de arts en
ziekenhuis blijven kiezen ( restitutiepolis! )

-

Acceptabele premieverhoging per 1 januari 2015

-

Geen noemenswaardige aanpassingen in de aanvullende pakketten

-

Uiterst goede dienstverlening van ONVZ. Zijn hebben van alle zorgverzekeraars
wederom de meest tevreden klanten. ONVZ verzekerden beoordelen de dienstverlening
van ONVZ met een 8,4

Voordelen van onze collectieve zorgverzekering bij ONVZ
Onderstaand een greep van wat de voordelen van onze collectieve zorgverzekering zijn:
 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten!!
 ONVZ hanteert een restitutiepolis, dus zorgkeuze!!
 Ruime keuze uit verschillende aanvullende pakketten
 Ook uw gezinsleden kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering en dus
profiteren van de voordelen die geboden worden
 Geen selectie voor de meeste aanvullende pakketten ( met uitzondering van de Topfit en
Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen )
 Bij betaling per jaar vooruit geldt een jaarbetalingskorting van 3% over de premie

Sluit u aan bij de collectieve zorgverzekering!
Iedereen die pensioen of een pensioenuitkering van Chevron/Texaco ontvangt mag gebruik
maken van deze collectieve zorgverzekering.
Maakt u hier nog geen gebruik van? Of bent u er wel verzekerd en wilt u advies?
Neem dan contact op met de medewerkers van Meeùs Assurantiën BV.
Zij kunnen u nog meer over de voordelen van dit contract vertellen, u adviseren over de keuze
van een aanvullend pakket of een informatiepakket toesturen. Ze zijn bereikbaar onder
doorkiesnummer 030-6942926 en staan u graag te woord!

Online informatie ONVZ
Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is ook te vinden op de site:
www.onvz.nl onder vermelding van coll.nr. 7896.
Ook kunt u zich hier digitaal aanmelden!

Overstappen
Bij toetreding tot de collectieve zorgverzekering van ONVZ gelden dus geen leeftijdstoeslagen
of uitsluitsels voor bepaalde behandelingen!
Daarnaast is selectie alleen van toepassing voor de Topfit, de Superfit en de uitgebreidere
tandartsverzekeringen.

Let op:
Indien u wilt overstappen naar deze interessante collectieve zorgverzekering van ONVZ dan
dient uw huidige verzekering 1 januari 2015 te zijn opgezegd!

Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wijzigingen per
1 januari 2015 en de voordelen van onze collectieve zorgverzekering!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur stichting gepensioneerden oliebedrijven

