
Polisvoorwaarden Zorgverzekering

Polisvoorwaarden Restitutie Polis. Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. De 
basisverzekering heet bij ons de Restitutie Polis. Met deze Restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van de kosten van zorg 
(restitutievergoeding). Deze basisverzekering kunt u aanvullen met één of meerdere aanvullende verzekeringen. Vanuit de 
aanvullende verzekeringen wordt zorg aangeboden in restitutie met deels gecontracteerde zorg. Dit betekent dat je voor bepaalde 
zorg soms geen of een lagere vergoeding krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Voordelen van gecontracteerde zorg
Wij hebben met een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen contracten afgesloten. De gecontracteerde zorgverlener stuurt 
de rekening direct naar ons. U merkt hier dus niets van. De rekening wordt volledig vergoed, als u daar volgens de polisvoorwaarden 
recht op heeft, met uitzondering van het verplicht eigen risico en wanneer van toepassing het vrijwillig gekozen eigen risico en de 
(wettelijke) eigen bijdragen. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg
Wilt u zorg van een zorgverlener of zorginstelling met wie of waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dat kan. Wij vergoeden 
de nota. Maar let op: wij vergoeden nooit meer dan wat in Nederland gebruikelijk is. Als de zorgaanbieder meer vraagt, zijn de extra 
kosten voor uw eigen rekening. Wij vergoeden uw nota in de meeste gevallen 100%. Als regel houden wij aan: 
• Is er een wettelijk tarief; dan vergoeden wij de nota tot maximaal dit wettelijke tarief.
• Is er geen wettelijk tarief; dan vergoeden wij de nota tot maximaal het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is (marktconform 

tarief). 

Dit betekent dat wij in de meeste gevallen de nota 100% zullen vergoeden. Alleen onredelijk hoge bedragen vergoeden wij niet.

Hulpmiddelen gehoorapparatuur
Wij vergoeden 100% op basis van het gecontracteerd tarief bij gecontracteerde zorg. Bij niet gecontracteerde zorg wordt 75% vergoed.
Het wettelijk tarief voor een gehoorapparaat bedraagt € 1.250,- per gehoorapparaat. Indien verzekerde kiest voor een aanvullende 
verzekering op basis van het Optimaal tarief, ontvangt verzekerde een extra vergoeding van € 200,- per gehoorapparaat per drie 
kalenderjaren.
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