Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015
Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen
Product

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Agis (Verzekeringen van Agis kunnen niet meer worden afgesloten per januari 2015)
Compleetpolis
Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Voorwaarden

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten
bij de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding
tegen overlegging van betalingsbewijs.

Comfortpolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten
bij de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding
tegen overlegging van betalingsbewijs.

ComfortPluspolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten
bij de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding
tegen overlegging van betalingsbewijs.

50+ Actief Polis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten
bij de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding
tegen overlegging van betalingsbewijs.

Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Excellent

100%

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Beter Voor Nu

Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Avéro Achmea
Royaal
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CZ
Excellent

Max. 2 patiëntenverenigingen per jaar

Deze polis wordt nu niet meer aangeboden. De vergoeding
geldt dan ook alleen nog voor verzekerden die desbetreffende
polis toentertijd hebben afgesloten.

Supertop

Max. 2 patiëntenverenigingen per jaar

Deze polis wordt nu niet meer aangeboden. De vergoeding
geldt dan ook alleen nog voor verzekerden die desbetreffende
polis toentertijd hebben afgesloten.

De Amersfoortse
Optimaal

100%

De patiëntenvereniging dient te zijn aangesloten bij een
landelijk of regionaal patiënten- en consumentenplatform.

De Friesland
AV Optimaal

Max. € 25,- per kalenderjaar

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Landelijk Platform GGZ of Ieder(in).

Delta Lloyd
Delta Lloyd Comfort

100%

Delta Lloyd Top

100%

Vergoeden de contributie en/of het inschrijfgeld van een of
meer patiëntenverenigingen, een kruisvereniging of
thuiszorginstelling.
Vergoeden de contributie en/of het inschrijfgeld van een of
meer patiëntenverenigingen, een kruisvereniging of
thuiszorginstelling.

IAK Verzekeringen
Compleet

Max. € 75,- pp/jaar tezamen (indien meeverzekerd)

Vergoeding voor de kosten voor het lidmaatschap van een
patiënten(belangen)vereniging die is aangesloten bij de NPCF
of Ieder(in). Vergoeding wordt verleend tegen overlegging van
het betalingsbewijs tot ten hoogste € 75,- per verzekerde per
verzekeringsjaar.
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Extra Compleet

Max. € 75,- pp/jaar tezamen

Comfort

Max. € 75,- pp/jaar tezamen

IZZ Zorgverzekeraar
Zorg voor de Zorg

€ 25,-

Zorg voor de Zorg Extra 1

€ 25,-

Zorg voor de Zorg Extra 2

€ 25,-

Zorg voor de Zorg Extra 3

€ 25,-

Kettliz Wulfse (Avéro Achmea)
Royaal

Excellent

Vergoeding voor de kosten voor het lidmaatschap van een
patiënten(belangen)vereniging die is aangesloten bij de NPCF
of Ieder(in). Vergoeding wordt verleend tegen overlegging van
het betalingsbewijs tot ten hoogste € 75,- per verzekerde per
verzekeringsjaar.
Vergoeding voor de kosten voor het lidmaatschap van een
patiënten(belangen)vereniging die is aangesloten bij de NPCF
of Ieder(in). Vergoeding wordt verleend tegen overlegging van
het betalingsbewijs tot ten hoogste € 75,- per verzekerde per
verzekeringsjaar.

1 lidmaatschap voor een patiëntenvereniging aangesloten bij
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.
1 lidmaatschap voor een patiëntenvereniging aangesloten bij
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.
1 lidmaatschap voor een patiëntenvereniging aangesloten bij
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.
1 lidmaatschap voor een patiëntenvereniging aangesloten bij
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

100%

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.
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Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Menzis
ExtraVerzorgd 2

Max. € 50,- per kalenderjaar

ExtraVerzorgd 3

Max. € 50,- per kalenderjaar

U heeft recht op deze vergoeding als de patiëntenvereniging
door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder. Zorg dat u bij uw aanvraag een
bewijs van betaling mee stuurt.
U heeft recht op deze vergoeding als de patiëntenvereniging
door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder. Zorg dat u bij uw aanvraag een
bewijs van betaling mee stuurt.

Beter Voor Nu

ONVZ
Optifit

Max. € 25,- per kalenderjaar

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
LPGGz of CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvingsen betalingsbewijs overleggen.

Topfit

Minimale bijdrage voor lidmaatschap

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
LPGGz of CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvingsen betalingsbewijs overleggen.

Superfit

Minimale bijdrage voor lidmaatschap

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
LPGGz of CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvingsen betalingsbewijs overleggen.

OZF Achmea
Royaal

Max. € 25,- per jaar

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Ieder(in) of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U moet een
origineel bewijs van lidmaatschap en betaling overleggen.
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Pro Life
Smallpolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Mediumpolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Largepolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Extra Largepolis

Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Pzp
Basis PzP

Max. € 10,- per jaar voor max. 2 patiëntenverenigingen

Plus PzP

Max. € 25,- per jaar voor max. 2 patiëntenverenigingen

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Ieder(in), Landelijk Platform GGz (LPGGz) of PCOB
(ouderenbond). U moet een origineel bewijs van lidmaatschap
en betaling overleggen. Een bankafschrift moet op naam
gesteld zijn.
Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Ieder(in), Landelijk Platform GGz (LPGGz) of PCOB
(ouderenbond). U moet een origineel bewijs van lidmaatschap
en betaling overleggen. Een bankafschrift moet op naam
gesteld zijn.
Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Ieder(in), Landelijk Platform GGz (LPGGz) of PCOB
(ouderenbond). U moet een origineel bewijs van lidmaatschap
en betaling overleggen. Een bankafschrift moet op naam
gesteld zijn.
Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Ieder(in), Landelijk Platform GGz (LPGGz) of PCOB
(ouderenbond). U moet een origineel bewijs van lidmaatschap
en betaling overleggen. Een bankafschrift moet op naam
gesteld zijn.

De contributie en/of het inschrijfgeld betreffen een landelijke of
regionale patiëntenvereniging.
De contributie en/of het inschrijfgeld betreffen een landelijke of
regionale patiëntenvereniging.

TakeCareNow! (Verzekeringen van TakeCareNow kunnen niet meer worden afgesloten per januari 2015)
t@ke 2 (inclusief
Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar
Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
internetbasispolis)
Landelijk Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding na
overlegging van betalingsbewijs.
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Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF,
Landelijk Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding na
overlegging van betalingsbewijs.

Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Excellent

100%

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Beter Voor Nu

Max. € 25,- per lidmaatschap per persoon per
kalenderjaar

U moet een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat u lid bent
geworden, of een geldig bewijs van lidmaatschap
overhandigen. Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.

Eenmalig max. € 25,-

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF. U
moet een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs
overleggen. Per kalenderjaar komt het lidmaatschap van één
patiëntenvereniging voor vergoeding in aanmerking.

Optimaal

Max. € 25,-

Patiëntenvereniging is aangesloten bij de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het
Landelijk Platform GGz (LPGGz). U moet een kopie van het
inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen.

Top

100%

Patiëntenvereniging is aangesloten bij de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het
Landelijk Platform GGz (LPGGz). U moet een kopie van het
inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen.

t@ke 3 (inclusief
internetbasispolis)

Turien & Co (Avéro Achmea)
Royaal

Univé ZEKUR
Extra ZEKUR Zorg

VvAA Zorgverzekering

Pagina 6 van 9
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Excellent

100%

Patiëntenvereniging is aangesloten bij de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het
Landelijk Platform GGz (LPGGz). U moet een kopie van het
inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen.

AV-Basis

100%, max. € 20,-

Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde
per kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor
verzekerden met een chronische aandoening.

AV-Standaard

100%, max. € 20,-

Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde
per kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor
verzekerden met een chronische aandoening.

AV-Top

100%, max. € 20,-

Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde
per kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor
verzekerden met een chronische aandoening.

AV-GeZZin

100%, max. € 20,-,

AV-Plus

100%, max. € 20,-

Contributie patiëntenvereniging max. € 20,-; lidmaatschap
thuiszorgorganisatie € 17,50. Het moet een
patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische
aandoening.
Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde
per kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor
verzekerden met een chronische aandoening.

AV-Totaal

100%, max. € 20,-

Zorg en Zekerheid

Contributie patiëntenvereniging max. € 20,-; lidmaatschap
thuiszorgorganisatie € 17,50. Het moet een
patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische
aandoening.
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Geen vergoeding
Aevitae
AnderZorg
Azivo
AZVZ
Besured
BeterDichtbij
Bewuzt
C4Me
CZ (behalve excellent en supertop polis, maar deze worden niet meer afgesloten)
CZdirect
De Goudse
Ditzo
DSW Zorgverzekeraar
Energiek
FBTO
Hema
Hollandzorg
Ik!
Interpolis ZorgActief
InTwente
IZA Cura
IZA Zorgverzekeraar
Kiemer
National Academic
Nedasco
OHRA (behalve Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet polis, maar deze worden niet meer afgesloten)
PNOzorg
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Promovendum
Salland
Select & Go
Stad Holland zorgverzekeraar
Turien & Co (VGZ)
Unive
VGZ
YouCare
ZieZo van Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Achmea
Zorgverzekeraar UMC
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