Een goede zorgverzekering
via uw gemeente

Overstappen kan
tot en met
31 december 2021

Menzis GarantVerzorgd
(gemeentepolis)

Contactgegevens
Menzis Klantenservice 088 222 40 80
www.menzis.nl/gemeentepolis

mens, wat ben je mooi

De gemeentepolis
In Nederland is de zorgverzekering verplicht. Uw gemeente heeft een zorgverzekering voor
mensen met een laag inkomen of een uitkering. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd.
Met de gemeentepolis betaalt u minder premie omdat de gemeente meebetaalt. En u krijgt
hogere vergoedingen voor bepaalde zorgkosten.
Een zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een
tandartsverzekering. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Uw gemeente bepaalt uit
welke aanvullende verzekering en tandartsverzekering u kunt kiezen. Dit staat in de brief van de
gemeente en op www.gezondverzekerd.nl
Scan de QR-code met de fotocamera van uw

mobiele telefoon. Of gebruik een QRscan-app.
Open de link van de website.

De gemeentepolis heeft meer vergoedingen:

✔ Ieder 2 jaar een bril zonder bijbetaling
✔ 100% vergoeding tandarts (tot een maximum bedrag)
✔ Vergoeding van de beugel voor kinderen tot 18 jaar (tot €2.000,-)
✔ Vergoeding van het abonnementstarief WMO (tot €300,-)
Op www.menzis.nl/gemeentepolis staan korte filmpjes met uitleg over vergoedingen voor bril
en tandarts.
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Zijn mijn kinderen meeverzekerd?

Ja, kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ze krijgen
hetzelfde pakket als u. Omdat we het belangrijk vinden dat ze
naar de tandarts gaan, zijn uw kinderen standaard gratis
meeverzekerd in de hoogste tandarts verzekering.
Ook als u een zelf een lagere tandarts
verzekering hebt.

Het eigen risico

Voor 2022 blijft het eigen risico € 385,00. Het eigen risico is het deel dat u zelf moet betalen.
Bijvoorbeeld voor het gebruik van medicijnen. U krijgt dan een rekening van Menzis.
Bij veel gemeenten kunt u het eigen risico meeverzekeren. U krijgt dan geen rekening van Menzis. Op de
website www.gezondverzekerd.nl kunt u zien of uw gemeente dit aanbiedt.
Bij Menzis kunt u het eigen risico vooraf en achteraf gespreid betalen. Het verschil leggen we hieronder uit:

Vooraf gespreid betalen
Verwacht u in 2022 veel zorgkosten te maken, kies
dan voor vooraf gespreid betalen. U betaalt 10
maanden lang iedere maand €38,50 bovenop de
maandpremie. U krijgt dan geen rekening voor het
eigen risico.

Achteraf gespreid betalen
Weet u nog niet of u veel zorgkosten gaat maken?
Maar krijgt u ergens in het jaar toch een (hoge)
rekening voor het eigen risico? Dan kunt u bij Menzis
de rekening gespreid betalen. U betaalt dan een paar
maanden een vast bedrag tot de rekening betaald is.
U kunt dit heel makkelijk regelen in Mijn Menzis. Lukt
dit niet, bel dan de Klantenservice van Menzis.

Voorbeeld vooraf gespreid betalen

Voorbeeld achteraf gespreid betalen

Els weet dat ze een heupoperatie moet. En daarna revalidatie. Een deel van de kosten moet Els
zelf betalen uit het eigen risico. Els heeft geen
spaargeld om de rekening in één keer te betalen.

Jef is bij een ongeluk met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. Het vervoer met de ambulance wordt vergoed, maar voor het onderzoek
moet hij een deel uit zijn eigen risico betalen.
Jef krijgt een rekening van € 180 van Menzis.

Els kiest vooraf gespreid betalen. Ze betaalt 10
maanden € 38,50 aan eigen risico. Zo heeft Els
geen zorgen om de hoge rekening. Alles wat Els
niet gebruikt storten we terug op haar bankrekening (in voorjaar 2023).

!

Omdat Jef het geld nu niet heeft, kiest hij voor
achteraf gespreid betalen. Hij betaalt de € 180 in
delen aan Menzis.

Zo meldt u zich aan voor gespreid betalen

•	
Ga naar www.menzis.nl/gespreidbetalen en volg de stappen. U heeft een DigiD nodig.
•	
Of bel met de Klantenservice van Menzis op nummer 088 222 40 80.
Uw aanmelding moet voor 27 januari 2022 binnen zijn.
Let op: Heeft u een Verzekering Eigen Risico via uw gemeente?
Dan hoeft u zich niet aan te melden voor gespreid betalen.

Hoe stap ik over naar de gemeentepolis?
Kies de manier waar u zich prettig bij voelt.

U kunt zelf de gemeentepolis
aanvragen via de computer

U heeft hulp nodig.
Kies de hulp die bij u past.

Ga naar
www.Gezondverzekerd.nl/menzis.
Kies uw gemeente en volg de stappen

Menzis houdt inloop spreekuur in veel
gemeenten. Op www.menzis.nl/spreekuren
kunt u zien of uw gemeente meedoet.
Tip: scan de QR-code en kom direct op de
website.

OF
Stel uw vragen in een videogesprek met
Menzis. Gewoon via uw mobiele telefoon
of computer. Maak een afspraak op
www.menzis.nl/gemeentepolis.

OF
Bel met de Menzis Klantenservice op
telefoonnummer 088 222 40 80.

OF
Heeft u extra hulp nodig? Bel dan de
gemeente voor hulp op maat.
Voor het afsluiten van de verzekering hebben we uw gegevens nodig.
Zorg dat u deze bij de hand hebt.

■	Uw loonstrookje of overzicht van uw uitkering
■	Uw burgerservicenummer (BSN).

Deze staat op uw legitimatiebewijs, loonstrookje of zorgpolis.
■	Uw bankrekeningnummer
■	De polis van uw huidige zorgverzekering.
■ Uw e-mailadres
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LET OP:
U kunt alleen overstappen als u geen betalingsachterstand
heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.
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