ZVR
Zorgverzekering Voor Religieuzen
Een unieke verzekering

Alles voor betere zorg

Wat is de collectieve regeling ZVR?
• De collectieve regeling is een aanvullende verzekering van en voor de
religieuzen met als uitvoerder van de regeling zorgverzekeraar CZ.
• Voorwaarden en premies worden in overleg met elkaar vastgesteld.

• Het opgebouwde vermogen binnen de ZVR blijft eigendom van de ZVR.
• De belangen van de deelnemers worden gewaarborgd door de
begeleidingscommissie. In de begeleidingscommissie hebben zitting 3
vertegenwoordigers van de religieuzen en 2 vertegenwoordigers van CZ.
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De basisverzekering
Basisverzekering

De natura verzekering

• In de basisverzekering
zitten de meest
noodzakelijke
vergoedingen voor
zorg.

• De basisverzekering die CZ biedt is een
naturaverzekering.

• Wat er door wordt
vergoed vanuit de
basisverzekering en
het verplichte eigen
risico, beslist de
overheid.

• Religieuzen maken gebruik van
zorgverleners waarmee CZ een contract
heeft, waardoor de premie voor de
verzekering lager is.
• Met gecontracteerde zorgverleners heeft
CZ afspraken gemaakt over prijzen en
kwaliteit van dienstverlening.
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CZ biedt de basisverzekering aan
Naturaverzekering

Zorg-op-maatpolis
• Volledige vergoeding bij 45.000
gecontracteerde zorgverleners
• 75% vergoeding van
niet-gecontracteerde zorg
• Communicatie met CZ zowel online als per
post

€ 104,95 per maand
Getoonde prijzen zijn inclusief uw 7% collectieve korting
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ZVR is de aanvullende verzekering
Bijzondere
voorzieningen

Incl. het eigenrisico
basisverzekering is
herverzekerd.

€ 99,Getoonde prijzen zijn inclusief uw 7% collectieve korting
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Dit is slechts een korte opsomming. Voor alle
vergoedingen en voorwaarden zie de bijlage.
Aanvullende verzekering Bijzondere Voorzieningen

Alternatieve zorg en psychosociale zorg per behandeling
Alternatieve geneesmiddelen

Vergoeding*

€ 40,00
100%

Beweegprogramma's per 3 jaar

€ 350,00

Buitenland spoedeisende zorg

100%

Repatriëring van zieke verzekerde

100%

Dieetadvisering per jaar
Fysiotherapie
Gezichtshulpmiddelen
Montuur bij aanschaf van glazen

€ 120,00
100%
€ 1.250,00
€ 300,00

Mondzorg max. € 2.000 per jaar

100%

Verplicht eigen risico basisverzekering

100%

Ziekenvervoer eigen bijdrage

100%

* vergoedingen 2017
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Voor onze missionarissen
de ZVRm
• Basisverzekering conform een overgangsregeling tussen CZ en
Zorginstituut Nederland, premie € 39,50 per maand

• Aanvullende verzekering actief € 99,00 per maand en in sluimerstand
€ 11,80 per maand
• Dekking tijdens verlof in Nederland gelijk aan de Nederlandse
religieuzen die aangesloten zijn bij de ZVR
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ZVR feiten en cijfers eind 2016
• Verzekerden ZVR 3.000 en ZVRm 212
• Eigen vermogen totaal € 3.236.000

waarvan solvabiliteitsreserve 25% vd premie € 854.000
premie-egalisatiereserve 10% vd premie met een absoluut
minimum van € 100.000 is € 437.000

en voor uitkering beschikbaar € 1.945.000
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Begeleidingscommissie
Samenstelling
benoemd door bestuur KNR:

Mevr. Karin Bos

voorzitter

Broeder Lo Koeleman fic

secretaris

Dhr. Mari Platenburg

penningmeester

benoemd door raad van bestuur CZ:
Dhr. Paul de Raad

vicevoorzitter

Dhr. Jochem van Heteren

ambtelijk secretaris

Mevr. Karin van Iersel

secretaresse
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Begeleidingscommissie
Minimaal twee vergaderingen met vaste punten:
voorjaar Jaarrekening (deze gaat naar FKR en uiteindelijk bestuur KNR)

najaar verzekeringsvoorwaarden en premie
Éénmaal in het kantoor van CZ, éénmaal op locatie bij de religieuzen en
tussentijds contact ivm actualiteiten

De commissie is enthousiast en wil doorgaan met de ZVR.
De religieuzen dragen middels deze onderlinge ziektekostenverzekering
elkaars lasten.
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Voorwaarden
• We accepteren iedereen
Voor de basisverzekering accepteren we iedereen, zonder medische
selectie. Datzelfde geldt voor de aanvullende verzekering Bijzondere
Voorzieningen (ZVR).
• Uitsluiting
Nieuwe deelnemers aan de collectieve regeling betalen normaliter een
entreegeld. De Begeleidingscommissie ZVR heeft besloten dat
toetreders het entreegeld niet hoeven te betalen. In ruil daarvoor
worden nieuwe deelnemers uitgesloten van uitkering uit het
gereserveerde vermogen voor de duur van vijf jaar.
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