VEELGESTELDE VRAGEN

ZORGCOLLECTIEF

Per welke datum kan ik overstappen van zorgverzekeraar?
Wanneer u uw huidige verzekering vóór 1 januari hebt opgezegd, dan kan u nog tot en
met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Uw nieuwe polis gaat dan in per 1
januari.
Ik ben al verzekerd bij één van de deelnemende verzekeraars en wil graag
aansluiten bij de collectiviteit via mijn werkgever, kan dat en per wanneer?
Uiteraard is dit mogelijk, dit kan vaak al geregeld worden per de eerste dag van de
volgende maand. Heilbron kan dit eenvoudig voor u in orde maken.
Kan ik gedurende het jaar overstappen van zorgverzekeraar?
Overstappen gedurende het jaar kan in sommige situaties. Bijvoorbeeld als u verandert
van werkgever. Wanneer u collectief verzekerd was via uw vorige werkgever en uw nieuwe
werkgever biedt ook een collectieve zorgverzekering aan. U profiteert dan direct van het
collectieve aanbod. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd is overstappen ook mogelijk.
En bij scheiding kan de meeverzekerde partner een eigen polis elders afsluiten.
Kan ik geweigerd worden voor een aanvullende verzekering?
Voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts) verzekeringen kunnen acceptatiecriteria
gelden. Het kan voorkomen dat u niet geaccepteerd wordt voor de aanvullende verzekering
die u aanvraagt. Neem contact op met Heilbron om na te gaan voor welke verzekeringen
deze criteria gelden.
Ik ben al collectief verzekerd, maar niet via de collectiviteit van mijn werkgever,
is dit aanbod dan voor mij interessant?
Dit hangt onder andere af van de huidige korting op uw zorgverzekering. En of de huidige
dekking wel of niet aansluit aan uw wensen. Het kan voorkomen dat de collectieve
zorgverzekeringen via uw werkgever een bepaalde behandeling wel vergoed, maar uw
huidige zorgverzekering niet. Het is dus vaak zinvol om uw polis te controleren.
Ik werk tijdelijk bij mijn werkgever. Kan ik ook gebruik maken van de collectieve
korting op de zorgverzekering?
Jazeker. Neem contact op met Heilbron voor meer informatie.
Als ik (tijdelijk) uit dienst ga, kan ik dan ook bij Heilbron terecht voor korting op de
zorgverzekering?
Ook dit is mogelijk. Als u telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt, kunnen wij
dit voor u in orde maken.

Wie is Heilbron?
Heilbron is het fusiebedrijf tussen SUCSEZ en Heilbron. SUCSEZ bestaat sinds 2000 en is
de grootste zorgverzekeringsspecialist van Nederland. Heilbron bestaat sinds 1932 en
heeft inmiddels naam gemaakt in het oosten van het land en in verzekeringsland. Dit doen
we door een goede service, nauw klantencontact, altijd up-to-date kennis, maar ook door
onze maatschappelijke betrokkenheid. Gecombineerd kunnen wij nog meer voor u
betekenen.
Bij vragen over uw zorgverzekering kunt u altijd telefonisch contact opnemen. Een
deskundige
adviseur helpt u direct verder. Heilbron beantwoordt uw vragen over bijvoorbeeld
vergoedingen of ingediende declaraties en helpt u met wachtlijstbemiddeling. Tevens kunt
u gerust om advies vragen of de collectieve zorgverzekering via uw werkgever ook voor u
interessant is of als u twijfelt over uw huidige pakketkeuze.
Neem voor deze en al uw overige vragen contact op met Heilbron. Onze adviseurs zijn
telefonisch 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via 088 – 12 10 222. Of stel
uw vraag per mail via zorg@heilbron.nl. Wij helpen u graag!

