Ntb-verzekeringen

Op maat
Decembermaand –
Zorgverzekerings(stress)maand
Een inmiddels jaarlijks terugkerend item: de keuze voor een
zorgverzekering voor het nieuwe
verzekeringsjaar. Blijf je zitten
waar je zit of kies je voor een
nieuwe verzekering met een
beperktere dekking of juist een
uitgebreider aanbod aan medische zorg?
De dekking voor de basisverzekering is bij alle verzekeringsmaatschappijen gelijk. Wel verschilt
de premie per maatschappij
en bestaan er polissen waarbij
je verplicht wordt naar gecontracteerde ziekenhuizen en
zorgverleners te gaan waardoor
de basispremie iets lager kan
uitvallen. Dit zijn de zogenaamde
budgetvarianten. Ook bestaat
er een keuze tussen restitutie

polissen en naturapolissen.
De veranderingen in de basisverzekering voor 2017 zijn beperkt.
Zo blijft het eigen risico ongewijzigd op € 385,00 en zijn er slechts
een beperkt aantal behandelingen of nieuwe medicijnen extra in
de basisverzekering opgenomen.
Ook in de aanvullende verzekeringen zijn niet veel verschuivingen. Enkele vergoedingen zijn
verhoogd, juist anderen weer
beperkt
De premie voor 2017 wordt wel
verhoogd, een verhoging die
helaas hoger uitpakt dan eerder
in de media was voorspeld. Door
de inzet van reserves van verzekeringsmaatschappijen is zelfs een
hogere premiestijging voorkomen. Wel zie je verschillen in de
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verhogingen. Gemiddeld stijgt de
premie voor de basisverzekering
met 7,3%.
De Ntb biedt zijn leden een verzekering met collectiviteitskorting
aan van Zilveren Kruis Verzekeringen. Helaas stijgt ook hiervan de
premie. De goedkoopste variant
Basis Budget komt op een premie
van € 96,55 per maand. Leden die
al verzekerd zijn via de Ntb-collectiviteit hebben al een voorstel
voor 2017 ontvangen. Wil je
hierin wijzigingen aanbrengen,
log dan in het op de website van
Zilveren Kruis. Hier vind je alle
informatie over de alternatieve
dekkingen en de daarbij behorende premie.
Leden die elders verzekerd zijn en
geïnteresseerd zijn in het aanbod
van de Ntb kunnen via het ledengedeelte van de Ntb-site (www.
ntb.nl) een offerte berekenen of
door gebruik te maken van de
volgende link: www.zk.nl/toonkunstenaars.
Op de website van Zilveren Kruis
kan ook een berekening worden
gemaakt. Vul in het veld voor collectiviteit in de zoekterm ‘toonkunst’ en je krijgt als collectiviteit
aangeboden ‘De Nederlandse
Toonkunstenaarsbond’ in Huizen
nummer 207075935. Bereken hier
je premie voor de verschillende
varianten van de basisverzekering en kies welke aanvullende

verzekering of tandartsverzekering je wenst. Uiteraard wordt de
korting direct verrekend.
Wij attenderen je ook op de
mogelijkheid om te kiezen voor
een hoger eigen risico op de
basisverzekering. Zeker als je
gezond bent en geen medische
behandelingen verwacht, kan
dit een aanzienlijke besparing
opleveren. Ons advies is dan wel
om te zorgen voor een spaarpotje zodat je wat geld achter de
hand hebt voor het geval dat je
onverwacht toch medische hulp
nodig hebt.
Het eigen risico komt immers
eerst.
Uiterlijk 1 januari a.s. moet je
overstap geregeld zijn. Wacht
dan ook niet te lang.
Deelname aan de collectieve
verzekering bespaart je in elk
geval premie op de standaard
producten van Zilveren Kruis
Achmea. Was je al bij Zilveren
Kruis verzekerd maar nog geen
deelnemer aan de collectiviteit,
meld je dan in elk geval hiervoor
aan. Ook als je op dit moment
elders verzekerd bent, is een vergelijking zeker de moeite waard.
Bezoek de Ntb-site of www.zk.nl/
toonkunstenaars.
Zo biedt het lidmaatschap van
de Ntb je ook voordelen op het
gebied van medische zorg!

Speciale verzekeringssite
Alle informatie over het Ntb-verzekeringspakket kunt
u vinden op de speciaal ingerichte internetsite. Hier
kunt u tevens één of meerdere offertes aanvragen.
Deze site is te bereiken via de ledenservice van de Ntb-site
(www.ntb.nl). Ook via email: ntb@vdroest.nl kunt u aanvragen indienen of contact opnemen.
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