Wij begrijpen dat u niet te veel wilt betalen voor
uw zorgverzekering. Zeker niet als u elke maand
moet rondkomen van een beperkt inkomen.
Wij vinden dat goede zorg voor iedereen
betaalbaar moet zijn. Om die reden hebben wij
samen met uw gemeente de Gemeentepolis
ontwikkeld; speciaal voor mensen met een
laag inkomen. Deze Gemeentepolis is een
zorgverzekering met ruime vergoedingen,
waar uw gemeente aan mee betaalt.

De Gemeentepolis in het kort

•
•
•
•
•
•

Een zorgverzekering met extra
ruime vergoedingen
€ 0,- eigen risico bij afname van
de Gemeentepolis Plus
€ 230,- vergoeding voor eigen bijdrage
WMO bij afname van Gemeentepolis Plus
De gemeente Lochem betaalt
mee aan uw zorgverzekering
U hoeft bijna niets voor te schieten; vrijwel
alle rekeningen gaan rechtstreeks naar ons
Declaraties worden binnen
5 werkdagen uitbetaald

Ook u verdient
goede zorg
Sluit u eenvoudig aan
1

Ga naar
www.gezondverzekerd.nl/lochem.

2

Komt u in aanmerking? Stap dan over
tot en met 31 december 2018.

3

Vragen of persoonlijk advies?

Het voordeel van
de Gemeentepolis
Ook voor u?

De Gem
e
• Uw g

Sluit u aan en stap over!

it

aa

u

De Gemeentepolis is een product van

entepol
is:

emeen
te beta
alt mee
• Ruim
e zorgk
Bij afna
euze
m e va n
de Gem
eentep
• € 0,olis Plu
eigen ri
s
sico
• Vergo
eding v
oor eig
en
bijdrag
e W MO

Slu

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies
over de Gemeentepolis? Neem dan contact op
met één van onze adviseurs via (0570) 68 74 90.
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 09.00
tot 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@salland.nl. Of kom langs op ons kantoor
aan de Munsterstraat 7 in Deventer. Ons kantoor
is open op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt gewoon langskomen of een afspraak
maken via www.salland.nl/online-afspraak.

Vul uw gegevens in en meld u aan.
Heeft u zich uiterlijk 31 december
2018 aangemeld, dan zeggen
wij uw huidige zorgverzekering
voor u op. Lopende machtigingen
bij uw huidige zorgverzekeraar
worden overgenomen.

Speciale zorgverzekering voor
inwoners van de gemeente Lochem
met een laag inkomen
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Met de Gemeentepolis bent u verzekerd
van de volgende voordelen:

De Gemeentepolis

De Gemeentepolis

Extra

Plus

Basisverzekering





Fysiotherapie

9x per kalenderjaar.

15x per kalenderjaar.

Anticonceptie

Maximaal € 100,per kalenderjaar.

100%

Uw gezondheid vinden wij erg belangrijk. En u wilt natuurlijk goed verzekerd zijn zonder
daarvoor de hoofdprijs te betalen. Wij hebben met uw gemeente afspraken gemaakt
over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Informeer bij
uw gemeente naar de voorwaarden of ga naar www.gezondverzekerd.nl/lochem.
Komt u in aanmerking? Dan zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar gratis meeverzekerd
voor de basisverzekering én de uitgebreide aanvullende en tandartsverzekering.

Aanvullende verzekering

Alternatieve geneeswijzen

-

Maximaal € 40,per behandeldag
tot max. € 350,per kalenderjaar.

Hart voor goede zorg

Kom ik in aanmerking?

Bril en lenzen

-

1 bril/lenzen of € 75,per 2 kalenderjaren.

“Wij geloven in een zorgzame samenleving,
waarin mensen oprecht aandacht en tijd
voor elkaar hebben. Daarom ontwikkelen en
omarmen wij initiatieven die een bijdrage
leveren aan een gezond en gelukkig leven.
Dat doen wij als een betrokken, regionale
zorgverzekeraar. Salland Zorgverzekeringen
stimuleert gezond gedrag en biedt
toegankelijke, betaalbare én goede zorg
voor iedereen.

U komt voor de collectieve zorgverzekering
in aanmerking als u een laag inkomen hebt.
Dat is het geval als het netto gezamenlijk
inkomen van u en uw eventuele
partner lager is dan de bedragen
die in de tabel hieronder staan.

Gezondheidscursussen

-

75% tot max. € 100,per kalenderjaar.

100% vergoeding
periodieke controle.
Alle overige
behandelingen,
incl. orthodontie
jongeren tot 18 jaar,
75% tot max. € 250,per kalenderjaar.

100% vergoeding
periodieke controle.
Alle overige
behandelingen,
incl. orthodontie
jongeren tot 18 jaar,
75% tot max. € 500,per kalenderjaar.

Tandartsverzekering

Uw pakket
overzichtelijk
in beeld
De inhoud van de
basisverzekering is door
de overheid vastgesteld.
Met de basisverzekering
bent u onder andere
verzekerd voor de
kosten van:

Ons kantoor staat in de regio waar onze
verzekerden wonen en ook de meeste van
onze medewerkers komen uit Salland. We
voelen ons verbonden met onze verzekerden
en we zetten ons altijd in om u de beste zorg
in de regio te bieden. Tenslotte maken we
allemaal gebruik van dezelfde zorgverleners;
uw huisarts, tandarts en ziekenhuis zijn ook
die van ons.”

• Huisarts
• De meeste

•
•
•
•
130% van de bijstandsnorm

Jonger dan AOW leeftijd

Alleenstaande

€

1.230,75

€

1.388,44

Alleenstaande ouder

€

1.230,75

€

1.388,44

Echtpaar/samenwonenden

€

1.758,22

€

1.898,22

Dit zijn nettobedragen per maand, exclusief vakantietoeslag. Bent u jonger dan 21 jaar? Neemt u dan contact op met de gemeente.

AOW leeftijd

behandelingen
en verblijf in het
ziekenhuis
Geneesmiddelen
Verloskundige zorg
Kraamzorg
Tandheelkundige
zorg voor verzekerden
tot 18 jaar

Mondzorg

Extra vergoedingen betaald door uw gemeente
Fysiotherapie

5 extra zittingen
algemene fysiotherapie
en oefentherapie per
kalenderjaar.

5 extra zittingen
algemene fysiotherapie
en oefentherapie per
kalenderjaar.

Bril en lenzen

Max. € 75,- per 2
kalenderjaren.

Max. € 75,- per 2
kalenderjaren.

Mondzorg

Aanvulling tot
maximaal € 250,- per
kalenderjaar voor
mondzorg in totaal.

Aanvulling tot
maximaal € 500,- per
kalenderjaar voor
mondzorg in totaal.

€ 385,-

€ 0,Gebruikt u in 2019
zorg waarvoor
het verplicht eigen
risico geldt?
Dan krijgt u 100%
daarvan vergoed.

Eigen risico
Verplicht eigen risico

WMO bijdrage
Vergoeding voor de eigen
bijdrage WMO

Premie per maand

-

€ 124,84

Maximaal € 230,per jaar.

€ 143,65

Heeft u een volledige gebitsprothese? Dan vervallen de tandartsvergoedingen.
U betaalt daar dan ook niet voor. Uw premie per maand is dan:

€ 112,47

€ 121,75

LET OP: bovenstaand overzicht is een sterk verkorte weergave van de verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg altijd de complete verzekeringsvoorwaarden. Deze zijn te vinden op www.salland.nl.

