Het voordeel van
de Gemeentepolis
Ook voor u?
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Speciale zorgverzekering voor
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De Gemeentepolis
Wij hebben afspraken gemaakt met Salland Zorgverzekeringen over een passende zorgverzekering
voor mensen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. U kunt zich rechtstreeks aanmelden
via www.gezondverzekerd.nl/voorst. Of neem contact met ons op via (0571) 27 92 81 om te
informeren of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis. Komt u in aanmerking? Dan zijn
uw kinderen jonger dan 18 jaar gratis meeverzekerd voor de basisverzekering én de uitgebreide
aanvullende en tandartsverzekering (als u deze heeft afgesloten).

Geluk op z'n Sallands

Kom ik in aanmerking?

Salland Zorgverzekeringen draagt graag bij aan
een gezonde en gelukkige regio. Zij stimuleren
verzekerden dan ook om gezond te eten, te
bewegen en te ontspannen. Daarnaast biedt
Salland Zorgverzekeringen toegankelijke, betaalbare én goede zorg voor iedereen.

U komt voor de collectieve zorgverzekering
in aanmerking als u een laag inkomen heeft.
Dat is het geval als het netto gezamenlijk
inkomen van u en uw eventuele partner lager
is dan de bedragen die in de tabel hieronder
staan. Heeft u meer dan € 6.295,- spaargeld
als alleenstaande of meer dan € 12.590,- als
alleenstaande ouder of echtpaar? Dan komt u
niet in aanmerking.

"Ons kantoor staat in de regio waar onze
verzekerden wonen en ook de meeste van
onze medewerkers komen uit Salland. We
voelen ons verbonden met onze verzekerden
en we zetten ons altijd in om u de beste zorg
in de regio te bieden. Tenslotte maken we
allemaal gebruik van dezelfde zorgverleners;
uw huisarts, tandarts en ziekenhuis zijn ook
die van ons.”

125% van de bijstandsnorm

Jonger dan AOW leeftijd

AOW leeftijd

Alleenstaande

€

1.280,96

€

1.424,98

Alleenstaande ouder

€

1.280,96

€

1.424,98

Echtpaar/samenwonenden

€

1.829,94

€

1.932,16

Dit zijn nettobedragen per maand, exclusief vakantietoeslag. Bent u jonger dan 21 jaar? Neemt u dan contact op met uw gemeente.

De Gemeentepolis

Extra

Plus

Basisverzekering





Fysiotherapie

9x per kalenderjaar.

15x per kalenderjaar.

Anticonceptie

Maximaal € 100,per kalenderjaar.

100%

Alternatieve geneeswijzen

-

Maximaal € 40,per behandeldag
tot max. € 350,per kalenderjaar.

Bril en lenzen

-

1 bril/lenzen of € 75,per 2 kalenderjaren.

Gezondheidscursussen

-

75% tot max. € 100,per kalenderjaar.

100% vergoeding
periodieke controle.
Alle overige
behandelingen,
incl. orthodontie
jongeren tot 18 jaar,
75% tot max. € 250,per kalenderjaar.

100% vergoeding
periodieke controle.
Alle overige
behandelingen,
incl. orthodontie
jongeren tot 18 jaar,
75% tot max. € 500,per kalenderjaar.

Aanvullende verzekering

Uw pakket
overzichtelijk
in beeld
De inhoud van de
basisverzekering is door
de overheid vastgesteld.
Met de basisverzekering
bent u onder andere
verzekerd voor de
kosten van:

• Tandartszorg voor

Tandartsverzekering
Mondzorg

Extra vergoedingen in de Gemeentepolis, betaald door uw gemeente:
Fysiotherapie

5 extra zittingen
algemene fysiotherapie
en oefentherapie per
kalenderjaar.

5 extra zittingen
algemene fysiotherapie
en oefentherapie per
kalenderjaar.

Bril en lenzen

Max. € 75,- extra per 2
kalenderjaren.

Max. € 75,- extra per 2
kalenderjaren.

Mondzorg

Aanvulling tot
maximaal € 250,- per
kalenderjaar voor
mondzorg in totaal.

Aanvulling tot
maximaal € 500,- per
kalenderjaar voor
mondzorg in totaal.

Verplicht eigen risico

€ 0,Gebruikt u in 2022
zorg waarvoor
het verplicht eigen
risico geldt?
Dan krijgt u 100%
daarvan vergoed.

€ 0,Gebruikt u in 2022
zorg waarvoor
het verplicht eigen
risico geldt?
Dan krijgt u 100%
daarvan vergoed.

Premie per maand

€ 140,31

€ 159,35

verzekerden tot 18 jaar

• Huisarts
• De meeste
•
•
•

behandelingen en
verblijf in het ziekenhuis
Geneesmiddelen
Verloskundige zorg
Kraamzorg

Eigen risico

Heeft u een volledig kunstgebit? Dan vervallen de tandartsvergoedingen.
U betaalt daar dan ook niet voor. Uw premie per maand is dan:

€ 127,43

€ 136,26

LET OP: Dit overzicht is een korte versie van de verzekeringsvoorwaarden.
De uitgebreide versie vindt u op www.salland.nl/voorwaarden.

Wij vinden dat goede zorg voor iedereen
betaalbaar moet zijn. Om die reden hebben
wij samen met Salland Zorgverzekeringen
de Gemeentepolis ontwikkeld; speciaal voor
mensen met een inkomen tot 125% van de
bijstandsnorm. Deze Gemeentepolis is een
zorgverzekering met ruime vergoedingen, waar
de gemeente Voorst aan mee betaalt.

De Gemeentepolis in het kort
Met de Gemeentepolis bent u verzekerd van de
volgende voordelen:

•
•
•
•
•

Een zorgverzekering met extra
ruime vergoedingen
€ 0,- eigen risico
De gemeente Voorst betaalt mee
aan uw zorgverzekering
U hoeft bijna niets voor te schieten; vrijwel alle
rekeningen gaan rechtstreeks naar Salland
Declaraties worden in principe binnen
5 werkdagen uitbetaald

Vragen of persoonlijk advies?
Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies over
de Gemeentepolis? Neem dan contact op met
één van onze adviseurs via (0570) 68 74 90. We
zijn bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur.
Onze andere contactmogelijkheden staan op
salland.nl/contact.

Ook u verdient
goede zorg
Sluit u eenvoudig aan

1

Meld u aan via gezondverzekerd.nl
of bel voor meer informatie met de
gemeente Voorst: (0571) 27 92 81.

2

Komt u in aanmerking? Stap dan over
voor 1 januari 2022.

3

Salland Zorgverzekeringen zegt uw
huidige zorgverzekering automatisch
voor u op. Lopende machtigingen
bij uw huidige zorgverzekeraar
worden overgenomen.

Sluit u aan en stap over!

De Gemeentepolis is een product van

