Bijlage
Uitleg over Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)
2017
De gemeente Wijchen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ
over voordelige zorgverzekeringen. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag
inkomen. Wilt u via de gemeente één van deze zorgverzekeringen afsluiten? Vul
dan het aanvraagformulier in.
Wat is het voordeel?
• U krijgt korting van de zorgverzekeraars.
• De gemeente Wijchen betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per
maand mee voor pakket 1 en 3. Bij pakket 2 en 4 betalen wij € 37,50 per
maand mee.
• Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal bedoeld is voor mensen
met een chronische ziekte en/of beperking. Zo spreidt u uw betaling van uw eigen risico over het hele jaar. Bij VGZ heet dit pakket “GemeentePakket Compleet + herverzekering ER” en bij CZ heet dit “Gemeenten Extra uitgebreid (incl.
Eigen Risico)”
Verschillende pakketten
U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten.
• Pakket 1: CZ, “Gemeenten Extra”
• Pakket 2: CZ, “Gemeenten Extra Uitgebreid (incl. Eigen Risico)”
• Pakket 3: VGZ “GemeentePakket Compleet”
• Pakket 4: VGZ “GemeentePakket Compleet + herverzekering Eigen Risico”
Wilt u meer weten over deze pakketten, zoals de hoogte van de vergoedingen? Kijk
dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze website staan de vergoedingenlijsten en
kunt u de verzekeringen vergelijken met de verzekering die u nu heeft.
Premies 2017
CZ
Gemeenten Extra Uitgebreid
(incl. ER)
€ 106,08
€ 106,08
€ 37,96
€ 78,32

Gemeenten
Extra
Premie basisverzekering
Premie aanvullende verzekering

VGZ
GemeentePakket
GemeenteCompleet
Pakket + herverz. ER
€ 106,17
€ 106,17
€ 40,15
€ 69,56

Totaal
AF: Bijdrage gemeente

€ 144,04
€ 15,00

€ 184,40
€ 37,50

€ 146,32
€ 15,00

€ 175,73
€ 37,50

Uw maandelijkse kosten

€ 129,04

€ 146,90

€ 131,32

€ 138,23

Geen bijzondere bijstand
De gemeente geeft geen bijzondere bijstand voor medische kosten die met deze
zorgverzekeringen gedekt worden. Als u zichzelf dus niet goed verzekert, moet u
deze kosten zelf betalen.
Extra informatie voor chronisch zieken
Heeft u een chronische ziekte en/of beperking, maar wilt u géén gebruik maken van de
meest uitgebreide variant? Dan kunnen wij u misschien € 275,- geven voor de extra kosten. Kijk op www.wijchen.nl/bijdragechronischzieken voor meer informatie.

www.wijchen.nl

2
Wilt u een zorgverzekering afsluiten via de gemeente? Dan moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen.
Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand
U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:
1. Is er nog geen incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan moet u eerst
afspraken maken over een betalingsregeling met uw verzekeraar. Daarna kunt
u weer meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
2. Is er wel een incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan kunt u niet
meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig vermogen
Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in september
2016 moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag
uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet hoger zijn dan de bijstand toelaat. Heeft u een partner? Dan telt het gezamenlijke vermogen.
Hieronder vindt u de bijstandsnormen en vermogensgrenzen per leeftijd en leefsituatie van dit moment. Heeft u hier vragen over? Bel dan naar Vraagwijzer via
024 751 71 11.
Bijstandsnorm inkomen - 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Sociaal minimum

120%

Alleenstaand (met of zonder kinderen)

€

928,29

€ 1.113,95

Gehuwden

€ 1.326,13

€ 1.591,36

Bijstandsnorm inkomen - vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Sociaal minimum

120%

Alleenstaand (met of zonder kinderen)

€ 1.043,40

€ 1.252,08

Gehuwden (één of beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt)

€ 1.424,58

€ 1.709,50

Inkomensbedragen zijn zonder vakantietoeslag

Bijstandsnorm bezit vermogen - alle leeftijden
Uw maximaal vermogen
Alleenstaande

€

5.920,00

Alleenstaande ouder

€ 11.840,00

Gehuwden

€ 11.840,00

Premiebetaling
De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet
betalen, af van uw bank- en girorekening. Dit bedrag bestaat uit de premie voor de
basis- en de aanvullende verzekering, min de collectiviteitskorting. Wij storten de
gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) op uw bankrekening.
Zorgtoeslag
De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft
geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.
Vragen over de vergoedingen
Heeft u vragen over de vergoeding van de gemaakte kosten die in het verzekeringspakket zitten. Neem dan contact op met VGZ via 0900-0750 en met CZ via
0900-0949. Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden.
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Wilt u een zorgverzekering aanvragen?
• Vul het formulier in de bijlage in.
• Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 12 december 2016 zonder postzegel naar: Gemeente Wijchen, t.a.v. Vraagwijzer, Antwoordnummer 100, 6600
VC Wijchen.
Wat moet u verder doen?
• U moet zich zelf afmelden bij uw huidige zorgverzekeraar, tenzij u al bij CZ of
VGZ verzekerd bent.
• U ontvangt van CZ of VGZ een formulier om u bij de verzekeraar in te schrijven.
U vult dit in en stuurt het terug naar de verzekeraar.
Wat doet de gemeente?
• De gemeente meldt u aan bij de verzekeraar van uw keuze.
• De gemeente controleert of de inkomens- en vermogensgegevens die u heeft
opgestuurd, kloppen. Wij kijken daarbij alleen naar het moment van aanvraag.
Verandert uw inkomen of vermogen in 2017 ? Dan heeft dit voor u geen gevolgen. U mag de rest van het jaar gebruik blijven maken de verzekering.
• Blijkt uit de controle dat u op het moment van aanvraag geen recht had op
deelname? Dan houdt u uw verzekering. Maar wij betalen dan niet meer mee.
Uw premie kan dan flink stijgen.
• Verhuist u in 2017 naar een andere gemeente? Dan krijgt u van ons geen bijdrage meer.

www.wijchen.nl

