Premieoverzicht Werkgeverscollectiviteit per 1 januari 2019

Premie basisverzekering
De premie voor de basisverzekering voor 2019 bedraagt € 134,00.
Uw korting
Bij ons ontvangt u altijd korting op uw premie: 8% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen
via de collectiviteit van uw werkgever. Met deze korting komt de maandpremie voor de basisverzekering op € 123,28
als u kiest voor een verzekering zonder vrijwillig eigen risico.
Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van € 385
per persoon per kalenderjaar. Medische kosten tot dit bedrag betaal je zelf. Bovenop het verplichte eigen risico kun
je éénmaal per jaar zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je betaalt dan minder premie voor de basisverzekering. Wanneer je kiest voor een vrijwillig eigen risico tellen medische kosten eerst mee voor het verplichte eigen
risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico.
Kindpremie bij Top en Excellent

Basisverzekering

per maand

Kortingspercentage

0%

8%

Zonder vrijwillig eigen risico op jaarbasis

€ 134,00

€ 123,28

Vrijwillig eigen risico € 100,00 op jaarbasis

€ 131,00

€ 120,28

Vrijwillig eigen risico € 200,00 op jaarbasis

€ 128,00

€ 117,28

Vrijwillig eigen risico € 300,00 op jaarbasis

€ 125,00

€ 114,28

Vrijwillig eigen risico € 400,00 op jaarbasis

€ 122,00

€ 111,28

Vrijwillig eigen risico € 500,00 op jaarbasis

€ 115,00

€ 104,28

Je betaalt premie voor maximaal
twee kinderen tot 18 jaar.
Extra korting op uw premie

Bij de volgende betaaltermijnen:
- per jaar: 2% korting
- per halfjaar: 1% korting
- per kwartaal: 0,5% korting
In de getoonde premies zijn
bovenstaande kortingen niet
verwerkt.

Premietoeslag

Als u bij PNOzorg geen basisverzekering afsluit, maar wel een
aanvullende verzekering, Tandplus
of PNO Buitenland, dan betaalt u
50% toeslag op uw premie.

Aanvullende verzekering

per maand

Kortingspercentage

0%

10%

PNO Start

€ 7,95

€ 7,15

PNO Beter

€ 10,50

€ 9,45

PNO Plus

€ 25,35

€ 22,81

PNO Optimaal

€ 44,00

€ 39,60

0%

10%

PNO Top

€ 64,50

€ 58,05

€ 20,10

€ 18,09

€ 132,00

€ 118,80

€ 27,20

€ 24,48

PNO Excellent
Buitenland

per maand

Kortingspercentage

0%

10%

€ 3,75

€ 3,37

PNO Buitenland
Tandlus

per maand

Kortingspercentage

0%

10%

PNO Tandplus A

€ 13,25

€ 11,92

PNO Tandplus B

€ 30,25

€ 27,22

PNO Tandplus Preventief

€ 32,15

€ 28,93

PNO Tandplus C

€ 39,25

€ 35,32

PNO Tandplus D

€ 45,50

€ 40,95

Tot 18 jaar per maand

Werelddekking
Kies je PNO Buitenland?
Dat kan wanneer recht bestaat op
een Nederlandse basisverzekering.

Parafiscale heffing

U kunt te maken krijgen met een
parafiscale heffing. Kijk op
www.pnozorg.nl voor informatie.

Definitieve premie

De definitieve premie kan i.v.m.
afrondingsverschillen enkele
centen afwijken van de hier
getoonde premies.

Risicodraagster van de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van de aanvullende
en andere verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten. Incassant-ID:
NL73ZZZ3013511680002. Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: 030 639 62 62. Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl.

