Collectieve aanvullende verzekering (CAV)
Goed verzekerd zijn voor ziektekosten is belangrijk. In Nederland is iedereen
verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Naast de verplichte
basisverzekering is het goed om ook een aanvullende verzekering te hebben.
Voor bijvoorbeeld een bril, fysiotherapie, steunzolen en tandartskosten. Als u een
laag inkomen hebt, kan Sociaal Team Asten u helpen. Voor inwoners met een
inkomen tot 120% van de landelijke bijstandsnorm is er een voordelige
collectieve zorgverzekering, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ.
Wat zijn de voordelen van de CAV?
 Uitgebreide dekking: een basisverzekering en aanvullende verzekering
met royale vergoedingen voor veel voorkomende kosten.
 Voordelige premie: de verzekeraar geeft collectiviteitskorting en de
gemeente Asten betaalt maandelijks een vaste bijdrage in de premie.
 Geen medische selectie: automatische acceptatie, ook bij chronische
ziekten.
 Kinderen gratis meeverzekerd: uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd.
Welke keuzemogelijkheden zijn er?
De CAV bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket via CZ. U
kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 Bij de basisverzekering kunt u kiezen uit de ‘Zorgbewust polis’ en ‘Zorgop-maat polis’.
 Voor de aanvullende verzekering kunt u kiezen uit het pakket ‘Extra’ of het
pakket ‘Extra uitgebreid’.
Met een keuze voor het meest uitgebreide pakket, kiest u voor gespreid betalen
van het wettelijk Eigen Risico. Door gespreide betaling verkleint u risico’s. Het
niet verbruikte Eigen Risico ontvangt u terug.
Tarieven
De inhoud van de pakketten en het maandbedrag per maand is elk jaar anders.
CZ maakt de inhoud en bedragen voor het nieuwe jaar rond half november
bekend.
Bij dit infoblad hoort het tarievenblad 2018 met extra uitleg. Dit vindt u op
www.sociaalteam-asten.nl.
Aanmelden als u nog niet bij CZ verzekerd bent
In het algemeen geldt dat u alleen per 1 januari kunt overstappen naar een
andere zorgverzekeraar. Het is verstandig om op tijd te beginnen om dit te
regelen. Senzer moet eerst nog toetsen of u in aanmerking komt en u moet nog
keuzes maken in de pakketten.

