Toelichting
zorgverzekering
per 1-1-2023

1. Premie Basisverzekering
Ook in 2023 bieden wij u twee soorten basisverzekeringen aan: Natura en Restitutie.
Premie basisverzekering

Natura
€ 137,95

Restitutie
€ 149,95

2. Natura of Restitutiepolis
Er bestaan twee soorten zorgverzekeringen: Natura- en Restitutiepolissen. Beide soorten bieden exact dezelfde
dekkingen. Bij de Restitutiepolis kiest u zelf naar welke arts, therapeut of ziekenhuis u gaat. U heeft dus
keuzevrijheid. Bij de Naturapolis gaat het om gecontracteerde zorg. Dit betekent dat u naar de zorgverlener moet
gaan waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Kiest u voor een zorgverlener waar de
zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan betaalt u in veel gevallen een deel van de kosten zelf.
Voor mensen die geen medische kosten maken is de Naturapolis een goede optie. Ook mensen die momenteel
kosten maken kunnen overwegen om over te stappen. Het is het dan wel verstandig eerst te controleren of uw
huidige specialist/ziekenhuis/arts een contract heeft afgesloten met EUCARE.
U kunt dit heel eenvoudig op de volgende manieren zelf controleren:
- U vraagt het na bij uw specialist/ziekenhuis/arts
- U controleert het middels de zorgzoeker op onze site www.dominass.nl
- U vraagt het aan één van onze specialisten (0344-642404)

3. Dekkingsvarianten
In de brochure “Vergoedingenwijzer 2023” worden onze aanvullende dekkingsmogelijkheden toegelicht.
Het is erg belangrijk dat u elk jaar opnieuw bekijkt welke dekking het beste bij u past.
Graag adviseren wij u hierbij. U vindt de vergoedingswijzer op onze website.
Onderstaand een globale indicatie. Op de binnenzijde hebben wij de belangrijkste aandachtspunten uitgewerkt.
 Zorg-1: een aantrekkelijk geprijsd pakket voor degene die genoeg hebben aan een zeer beperkte
aanvullende dekking.
 Zorg-2: een aantrekkelijk geprijsd pakket welke past bij de jonge mensen/gezinnen zonder of met
jonge kinderen.
 Zorg-3: een redelijke aanvullende dekking welke past bij alleenstaanden en gezinnen.
 Zorg-4: een ruime dekking die een grote mate van zekerheid geeft.
 Zorg-5: een zeer uitgebreid pakket met vrijwel alleen maar volledige vergoedingen, voor mensen die
verzekerd willen zijn van de meest uitgebreide dekking.
 Student: dekking speciaal ontwikkeld voor studenten
De unieke aanvullende uitbreidingen van Dominass op het gebied van adoptievergoeding, psychotherapie,
werkbegeleiding vanuit het LDC en gezinshulp zijn standaard meeverzekerd onder de Zorg-4 en Zorg-5
dekking. Hiernaast kunt u ook kiezen uit een viertal aanvullende tandartsdekkingen.

Overzicht aanvullende dekkingen 2023*
Zorgsoort

Zorg-1

Zorg-2

Zorg-3

Zorg-4

Zorg-5

Student

1. Fysio/ oefentherapie

5 keer

10 keer

20 keer

30 keer

40 keer

5 keer

2. Orthodontie

geen

geen

Tot 18 jaar
70% tot max. € 1500,-

Tot 18 jaar
70% tot max. € 2000,-

Tot 18 jaar
70% tot max. € 2500,-

geen

3. Bril of lenzen

geen

€ 100,- per
3 kalenderjaren

€ 150,- per
3 kalenderjaren

€ 200,- per
3 kalenderjaren

€ 250,- per
3 kalenderjaren

€ 100,- per
3 kalenderjaren

4. Alternatieve
geneeswijzen

geen

5. Hulp in buitenland

100%

€ 40,- per dag
max. € 300,per jaar
100%

€ 40,- per dag
max. € 450,per jaar
100%

€ 40,- per dag
max. € 600,per jaar
100%

€ 40,- per dag
max. € 750,per jaar
100%

€ 40,- per dag
max.€ 250,per jaar
100%

6. Tandarts 18+

geen

geen

geen

geen

geen

€ 150,-

7. Podotherapie/
Steunzolen

geen

geen

€ 150,incl.1 paar steunzolen

€ 175,incl.1 paar steunzolen

€ 200,incl.1 paar steunzolen

€ 100,incl. 1 paar steunzolen

8. Eigen bijdrage
Kraamzorg

geen

100%

100%

100%

100%

geen

€ 10.000
per ongeval

€ 10.000
per ongeval

€ 10.000
per ongeval

€10.000
per ongeval

€10.000
per ongeval

€ 10.000
per ongeval

Tand-1
max. € 250,per jaar

Tand-2
max. € 500,per jaar

Tand-3
max. € 1000,per jaar

Tand-4
max. € 1.250,per jaar

9. Tandartskosten als
gevolg van een
ongeval 18 jaar en
ouder

Tandartsverzekering

Zorgsoort
Tandheelkundige

* Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden

4. Premie aanvullende verzekeringen
Specificatie maandpremie aanvullende verzekeringen
Leeftijd
Zorg-1
Zorg-2
Zorg-3

Zorg-4

Zorg-5

Student*

18 en ouder

€ 41,06

€ 74,29

€ 13,57

€ 5,91

€ 15,47

€ 32,73

* Alleen in combinatie met een natura polis
Specificatie maandpremie aanvullende Tandarts verzekering
Leeftijd
Tand-1
Tand-2
Tand-3
Tand-4
18 en ouder
€ 14,76
€ 26,84
€ 38,00
€ 55,01

5. Extra kortingsmogelijkheden
Afhankelijk van uw gezondheidssituatie en de mate waarin u zelf financieel risico wilt nemen, kunt u naast
het verplichte eigen risico van € 385,- kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico van € 500,-.
U krijgt dan een korting van € 240,- op de jaarpremie.
Indien u kiest voor betaling per jaar ontvangt u 1% korting op bovengenoemde premies.

6. Spreiding betaling eigen risico
Het verplichte eigen risico in 2023 is €385,-. Mocht u een nota ontvangen m.b.t. het eigen risico, die u liever
niet in één keer wilt voldoen, dan is het mogelijk om een betalingsregeling voor u te treffen.
Eén telefoontje naar ons zorgteam is voldoende.

7. Deskundig advies
Voor vragen over uw zorgverzekering kunt u terecht
bij ons zorgteam. Neem nooit rechtstreeks contact
op met Aevitae of EUCARE, maar maak met
een gerust hart gebruik van onze expertise.
Ons zorgteam heeft uitgebreide kennis van de
voorwaarden. Zij kunnen tevens het declaratietraject
inzien.
Ook in speciale situaties kunnen zij u behulpzaam
zijn en bekijken wat er in uw geval mogelijk is.
v.l.n.r. Marianne, Linda, Simone en Anuschka
Ons kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur via telefoonnummer 0344-642404.
Buiten kantoortijden kunt u een e-mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alle e-mailberichten (zorgteam@dominass.nl) worden dagelijks verwerkt, evenals de vragen die per post
binnenkomen. U kunt dus altijd vertrouwen op het persoonlijke contact met één van onze specialisten.
Een geruststellende gedachte!

