
U vindt het gewoon, wij vinden 
het bijzonder
Is iemand met wie u een emotionele band  
hebt langdurig ziek? Dan staat u vaak min of 
meer vanzelfsprekend klaar om deze persoon 
te helpen met de dagelijkse taken. Dit noemen 
wij mantelzorg. Wij vinden het belangrijk dat  
u zelf de regie behoudt en daarom helpt Univé u 
met praktische tips en adviezen, informatie en 
ondersteuning zodat u uw eigen keuzes  
kunt blijven maken.

MijnGemak
MijnGemak is de bemiddelingsservice voor 
iedereen met een Univé zorgverzekering. Met 
MijnGemak regelt u bijvoorbeeld  kinderoppas, 
boodschappenservice, maar ook pedicure of 
kapper aan huis. Kijk voor meer informatie op 
www.unive.nl/mijngemak of download de app. 

Keuzehulp ‘Wat past bij mij?
U wilt zich verzekeren voor zorg die ú belang-
rijk vindt. En het liefst alleen betalen voor zorg 
die bij uw persoonlijke situatie past. Maar hoe 
bepaalt u dat? 

Op www.unive.nl/watpastbijmij beantwoordt  
u een paar eenvoudige vragen en krijgt u  
direct online advies. In dat advies zijn ook  
de vergoedingen opgenomen voor uw specifieke 
zorgwensen. Zo ziet u direct welke zorgverzeke-
ring bij uw persoonlijke situatie past. 

365 dagen per jaar

met Zorg 
verzekerd.

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/zorgverzekering

Ook voor 2014 heeft het kabinet iets veranderd aan het basispakket van de  
zorgverzekering. Het gaat daarbij om de hoogte van het eigen risico.  Wat er  
precies verandert kunt u hier onder lezen. Ook geven we u een aantal tips  
voor een zorgverzekering die bij uw situatie past. 

Eenvoudig uw premie berekenen en afsluiten
Bent u benieuwd naar uw zorgpremie bij Univé? 
Dan kunt u tot en met 31 december 2013 
eenvoudig online uw zorgpremie berekenen en 
afsluiten op www.unive.nl/premieberekenen. 

EEn tip
Ter kennismaking kan Univé u  
10 procent korting aanbieden op  
de basisverzekering in 2014.

Een goede zorgverzekering gaat veel verder 
dan alleen een goede dekking en prijs. Daarom 
staan we niet alleen nu maar  het hele het jaar 
voor u klaar. Online, per telefoon of in een van 
onze 150 kantoren. We zijn er. Altijd.

Zorg Adviesdagen
Heeft u een vraag over zorgverzekeringen of 
vergoedingen, kom dan langs bij één van onze 
winkels voor een persoonlijk advies van onze 
adviseurs. Dat kan ook op  zaterdag 14 en  
28 december, tijdens de Zorg Adviesdagen.

Deze informatie wordt u aangeboden  
door Univé. Wilt u meer weten over  
de zorgverzekering? Neem dan contact 
op met Univé via (0592) 348 999. Ook kunt  
u een kijkje nemen op  
www.unive.nl/zorgverzekering.  

Iedereen die in Nederland woont of werkt is 
wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het 
basispakket van de zorgverzekering. U bepaalt 
zelf waar u deze basisverzekering onderbrengt. 
De dekking van de basisverzekering blijft ook in 
2014 bij alle zorgverzekeraars gelijk. De premie 
kan per zorgverzekeraar wél verschillen. Vanuit 
de basisverzekering bent u verzekerd voor 
onder andere ziekenhuisopname, medicijnen en 
huisartsenzorg. Verder heeft u recht op spoed-
eisende hulp tegen Nederlandse tarieven in het 
buitenland. Ook dat blijft zo in 2014. 

Verplicht eigen risico omhoog
De regering heeft bepaald dat in 2014 het  
verplicht eigen risico omhoog gaat van  
€ 350,-  naar € 360,- per jaar. Dit betekent dat  
u de eerste € 360,- van uw zorgkosten zelf moet 
betalen. Heeft u een laag inkomen, dan heeft  
u recht op een hogere zorgtoeslag ter compen-
satie van de verhoging van het eigen risico.  
Die zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de  
Belastingdienst. Ontvangt u al een zorgtoeslag, 
dan wordt de verhoging automatisch verwerkt.  

EEn tip
Bent u op zoek naar een besparing  
op uw zorgkosten? U kunt bijvoorbeeld 
vrijwillig kiezen voor een hoger  
Eigen Risico. Wij helpen u graag met 
een passend advies. 

Uw zorgverzekering in 2014


