
       Premie 2011 Scheidsrechtersvereniging Groningen e.o. 7473

Univé Zorg Geregeld polis, Univé Zorg Vrij polis, Univé Extra Zorg Polis Goed, Beter, Best

vermeld.

Basisverzekeringen
Basisverzekering Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis
Eigen risico vanaf 18 jaar vanaf 18 jaar
bedragen per jaar per maand 1) per maand 1)

170,00€                                   (wettelijk verplicht) €  98,35 €  102,07
270,00€                                   €  95,35 €  99,07
370,00€                                   €  92,35 €  96,07
470,00€                                   €  89,35 €  93,07
570,00€                                   €  86,35 €  90,07
670,00€                                   €  83,35 €  87,07

Eigen risico
Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, de aangewezen preferente geneesmiddelen zoals genoemd
in het Regelement farmaceutische zorg Univé, de door Univé gecontracteerde zorgaanbieders voor het stoppen-met-rokenprogramma, 
hulpmiddelen in bruikleen, nacontroles van een nier-of leverdonor en eventuele eigen bijdrage en/of eigen betalingen.

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekering

vanaf 18 jaar
per maand 3) per jaar 2)

Extra Zorg polis Goed €  7,50 €  87,24
Extra Zorg polis Beter €  16,95 €  197,28
Extra Zorg polis Best €  30,99 €  360,72

Aanvullende Tandartsverzekering
Alleen af te sluiten vanaf 18 jaar vanaf 18 jaar

per maand per jaar 2)

Tand Goed Pakket €  11,95 €  139,08
Tand Beter Pakket3) €  16,95 €  197,28
Tand Best Pakket3) €  33,50 €  389,88

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekering

vanaf 18 jaar
per maand per jaar 2)

Univé Jong Pakket €  22,50 €  261,84
Univé Fit en Vrij Pakket €  31,95 €  371,88
Univé Gezin Pakket €  37,50 €  436,44
Univé Vitaal Pakket €  38,50 €  448,08

2) De jaarpremie is inclusief een korting van 3% bij betaling vooraf en onder voorbehoud van afrondingsverschillen.
3) Onder voorbehoud van acceptatie en in combinatie met de Extra Zorg polis Goed, Beter of Best

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

8

De genoemde premies gelden per persoon per maand op basis van € 170,- verplicht eigen risico, tenzij anders vermeld. De premies zijn onder voorbehoud van 
eventuele premiewijzigingen. Het eigen risico is niet van toepassing op kinderen tot 18 jaar. Indien u ervoor kiest om de premie per jaar te betalen,
krijgt u een korting van 3%. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de hoogste aanvullende verzekering die één van de ouders heeft, tenzij anders

1) De genoemde premies zijn inclusief eigen risico korting. 


