Goede zorgverzekering via de gemeente Mook en Middelaar
Het VGZ Gemeentepakket
Uw gezondheid is erg belangrijk. Een goede zorgverzekering past daarbij. En u wilt niet te veel
betalen. De gemeente Mook en Middelaar heeft met VGZ en Gezond Verzekerd afspraken gemaakt
over een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Deze
verzekering heet het VGZ Gemeentepakket. U bent met deze verzekering goed verzekerd voor een
lage premie. VGZ geeft ruime vergoedingen voor veel zorgkosten en de gemeente Mook en Middelaar
betaalt mee aan de premie.
De voordelen van het VGZ Gemeentepakket
 De gemeente Mook en Middelaar betaalt mee aan de premie
 Ruime vergoedingen voor onder andere tandarts en fysiotherapie
 Pakket Compleet biedt vergoedingen voor de CAK bijdrage
 U kiest zelf het pakket dat het beste bij u past
 Geen medische selectie; iedereen mag meedoen ongeacht de gezondheid
 Gemakkelijk af te sluiten via www.gezondverzekerd.nl
Laag inkomen
Het VGZ Gemeentepakket is bedoeld voor inwoners van Mook en Middelaar met een laag inkomen.
Daarmee bedoelen we mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm die van
toepassing is. Hieronder staan enkele voorbeelden van deze inkomensgrens. U kunt bij de gemeente
navragen welke inkomensgrens op uw situatie van toepassing is.
Personen van 21 tot de pensioengerechtigde
leeftijd (AOW-leeftijd)

Personen vanaf de pensioengerechtigde
leeftijd (AOW-leeftijd)

Samenstelling
huishouden

Samenstelling
huishouden

Inkomensgrens
netto zonder
vakantiegeld

Inkomensgrens
netto zonder
vakantiegeld

Alleenstaande

1.136,08

Alleenstaande

1.278,43

Gehuwd / samenwonend

1.622,98

Gehuwd / samenwonend

1.747,72

Weinig vermogen
Verder is het van belang dat uw vermogen niet te groot is. Uw vermogen moet minder zijn dan de
vermogensgrens. Het vermogen in de eigen woning tellen we niet mee. De vermogensgrenzen zijn:
Samenstelling huishouden
Alleenstaande

Vermogensgrens
€ 6.020,00

Alleenstaande ouder

€ 12.040,00

Gehuwden / samenwonend

€ 12.040,00

Voor iedereen
Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan deelnemen aan het VGZ Gemeentepakket.
Dus als u bijvoorbeeld een AOW-uitkering heeft en een klein pensioen, of als u een lage WW uitkering
ontvangt, dan kunt u zich ook aanmelden.
Onderzoek
De gemeente voert een onderzoek uit om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Zie www.gezondverzekerd.nl voor meer informatie

Pakketten en vergoedingen
Het VGZ Gemeentepakket bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzerking. U kunt
kiezen uit drie aanvullende verzekeringen. Er is dus altijd een zorgverzekering die bij u past.


Pakket 1: VGZ Gemeentepakket Compact
Hierin zit onder andere een vergoeding voor beweegzorg, zoals fysiotherapie en ergotherapie.
Ook krijgt u een vergoeding voor brillen en lenzen en voor de tandarts.



Pakket 2: VGZ Gemeentepakket Compleet
Met dit pakket krijgt u ook een vergoeding voor beweegzorg, brillen en lenzen en de tandarts.
Maar deze vergoeding is hoger dan die bij pakket 1. Daarnaast worden ook orthodontie,
steunzolen, vervangende mantelzorg en de CAK bijdrage voor Wmo-voorzieningen vergoed.



Pakket 3: VGZ Gemeentepakket Compleet met € 0 eigen risico
U krijgt de vergoedingen uit pakket 2 én het eigen risico van € 385 is meeverzekerd. U krijgt hier
dus geen rekening meer van. Dit pakket is zeer geschikt als u veel zorg nodig hebt.
Let op: pakket 3 is pas voordelig, als u vooraf zeker weet dat u in het jaar 2019 meer dan € 250
van het eigen risico zult gebruiken.

Een uitgebreid overzicht van de vergoedingen per pakket vindt u op www.gezondverzekerd.nl
Maandelijkse kosten
VGZ biedt 3 gemeentepakketten aan met verschillende dekking. De gemeente biedt bij ieder pakket
een bijdrage. In het overzicht hieronder ziet u per pakket de premie en de bijdrage van de gemeente.
1

2

Maandpremie: € 155,24
Bijdrage gemeente: € 35

Maandpremie: € 131,14
Bijdrage gemeente: € 15
U betaalt: € 116,14

3

of

U betaalt: € 120,24

Maandpremie: € 184,64
Bijdrage gemeente: € 45
of

U betaalt: € 139,64

€ 0,- eigen risico
Pakket Compact

Pakket Compleet

Pakket Compleet

Basisverzekering

Basisverzekering

Basisverzekering

Aanmelden
Aanmelden voor het VGZ Gemeentepakket regelt u eenvoudig zelf via www.gezondverzekerd.nl.
Bij voorkeur meldt u zich vóór 16 december aan. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van de
gemeente een aanvraagformulier voor de gemeentelijke bijdrage. Let op: u ontvangt de bijdrage van
de gemeente dus niet automatisch.
Geen internet /Overstapservice
Heeft u geen internet of wilt u overstappen naar het VGZ GemeentePakket, dan kunt u gebruik maken
van onze service. Eén van onze medewerkers helpt u daarbij. Bel voor een afspraak naar
(024) 696 9111.
Vragen?
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de verzekeringen, het aanmelden en de
voorwaarden. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:
 Gemeente Mook en Middelaar via (024) 696 9111
 VGZ via 0900 779 771

Zie www.gezondverzekerd.nl voor meer informatie

