
Premie per 1 januari 2019

Basisverzekering Bruto jaarpremie bruto maandpremie 

4,0% jaarpremie incl. korting maandpremie incl. korting

  

Menzis Basis 1.464,00€      1.405,44€       122,00€          117,12€             

Menzis Basis Vrij 1.500,00€      1.440,00€      125,00€          120,00€         

Menzis Basis Voordelig 1) 1.308,00€      109,00€         

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

1) Op Menzis Basis Voordelig geldt geen collectiviteitskorting. 

Aanvullende Verzekering Bruto Jaarpremie Bruto Maandpremie 

5,0% jaarpremie incl. korting maandpremie incl. korting

  

ExtraVerzorgd 1 83,40€            79,20€            6,95€              6,60€             

ExtraVerzorgd 2 246,00€         233,64€          20,50€            19,47€             

ExtraVerzorgd 3 503,40€         478,20€          41,95€             39,85€            

Tandartsverzekering  2) Bruto Jaarpremie Bruto Maandpremie 

5,0% jaarpremie incl. korting maandpremie incl. korting

  

TandVerzorgd 750 (van 10 tot 18 jaar) 180,00€         171,00€           15,00€            14,25€             

TandVerzorgd 250 (vanaf 18 jaar) 138,00€          131,04€           11,50€             10,92€            

TandVerzorgd 500 (vanaf 18 jaar) 227,40€          216,00€          18,95€             18,00€            

TandVerzorgd 750 (vanaf 18 jaar) 383,40€          364,20€         31,95€             30,35€            

Combinatie pakket Bruto Jaarpremie Bruto Maandpremie 

5,0% jaarpremie incl. korting maandpremie incl. korting

  

JongerenVerzorgd (18 tot 30 jaar) 210,00€         199,44€          17,50€             16,62€            

Bruto Bruto

vanaf 18 jaar  3) jaarpremie maandpremie

Aanvullend 174,00€          14,50€             

Extra Aanvullend 294,00€         24,50€            

Betaaltermijnkorting

 

De jaarpremie inclusief korting wordt berekend op basis van de maandpremie inclusief korting x 12.

Verzekerden vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Naast het verplicht eigen risico kunt u ook nog voor een vrijwillig eigen risico 

kiezen (bedragen per kalenderjaar). Het vrijwillig eigen risico geldt alleen voor aanspraken uit de Basisverzekering, waarvoor het verplicht eigen risico ook geldt. Als 

u kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan krijgt u korting op uw premie. 

U kunt kiezen uit een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. De kortingen zijn dan respectievelijk € 36, € 72, € 108, € 144 en € 240 per kalenderjaar. Menzis 

Basis Voordelig is alleen in combinatie met € 0 of € 500 vrijwillig eigen risico.

Premieblad Collectieve Zorgverzekering 2019

Hierbij treft u een overzicht aan van de maandpremies van de Menzis zorgverzekering per 1 januari 2019.  En de premies met collectieve korting. Dit is de premie 

die u betaalt bij een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar op de Basisverzekering.
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Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de Aanvullende verzekering van de hoogst verzekerde ouder.

2) Voor kinderen tot 10 jaar is geen premie verschuldigd. Zij kunnen worden aangemeld voor TandVerzorgd 750.

3) Kan alleen worden afgesloten in combinatie met Menzis Basis Voordelig en kent geen collectiviteitskorting.

In deze premietabel is zowel de bruto premie als de netto premie vermeld. De netto premie is de bruto premie verminderd met de per 1 januari van toepassing 

zijnde collectiviteitskorting.

Premiekorting bij een vrijwillig eigen risico

U kunt korting krijgen op de premie als u per kwartaal (1% korting ),  per halfjaar (1% korting) of per jaar (2% korting) betaalt.


