Met de huidige prijzenslag tussen de verschillende zorgverzekeraars kan het de moeite waard zijn om over te stappen
naar een andere zorgverzekeraar. De Zorgvergelijker van
Margriet, op www.margriet.nl/zorgvergelijker, helpt je uit te
zoeken wat voor jou de beste en goedkoopste optie is.
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Waarom stappen
mensen tot nu toe zelden
over op een andere zorgverzekeraar?

De meeste mensen voelen zich veilig bij hun huidige verzekeraar en denken dat het verschrikkelijk veel werk is om uit te zoeken wat nou echt
de beste verzekering voor ze is. Niemand heeft
nou eenmaal zin in ‘gedoe, waar je toch geen
verstand van hebt’. Maar zelf ben je natuurlijk
wel de enige die weet wat je nodig hebt.
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Snel:

als je besluit
over te stappen,
regel je dat in
een paar klikken

Wat is het verschil tussen
een basisverzekering en een
aanvullende verzekering?

Een basisverzekering is wettelijk verplicht om de kosten
voor medisch noodzakelijke zorg (ziekenhuiszorg, medicijnen,
hulpmiddelen en huisartsenzorg) te dekken. Deze verzekering
is voor iedereen hetzelfde, maar de premie verschilt behoorlijk per zorgverzekeraar. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kun je een
aanvullende verzekering afsluiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om fysiotherapie,
uitgebreide tandartshulp en alternatieve geneeswijzen. Ook hierbij bestaan
bij de verzekeraars grote verschillen. Daarnaast verschillen de inhoud en
voorwaarden; daar zijn geen wettelijke regels voor.
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Voordelig:

Hoe vergelijk je de verschillende verzekeringen
en prijzen snel en gemakkelijk met elkaar?

m et je keuze kun
je veel geld besparen

De Margriet Zorgvergelijker, op margriet.nl/zorgvergelijker, loodst je
door de mogelijkheden heen. De voor jou overbodige verzekeringen
kun je uitsluiten. Zo vind je binnen enkele minuten precies welke zorgverzekering
bij je past en wat je die gaat kosten. Je kunt meteen doorklikken naar de zorg
verzekeraar die voor jou het gunstigst is en je inschrijven.

Wat is de beste
verzekeraar?

Wat de beste ver
zekeraar is, hangt
helemaal af van je
persoonlijke
omstandigheden en is dus voor
iedereen verschillend. Ben je ouder
dan vijftig, dan hoef je je bijvoorbeeld
niet aanvullend te verzekeren voor
kraamhulp, maar misschien wel voor
de tandarts of fysiotherapeut. Ook
kan het zo zijn dat jaren geleden een
doorlopende reisverzekering met
wereldwijde dekking heel handig
voor je was, terwijl je inmiddels al
jaren het land niet meer uit bent
geweest en ook niet van plan bent dat
binnenkort wél te doen. Ook met het
oog op dit soort ‘vergeten verzekeringen’, waarvoor je wél maandelijks
betaalt, is het verstandig om eens
vergelijkend onderzoek te doen.

Makkelijk:

online in één oogopslag
de verschillende
verzekeraars vergelijken
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Waarom hoor ik zo vaak
dat het ‘juist nu’ verstandig
is om over te stappen?

Er is op dit moment een prijzenoorlog uitgebarsten
tussen zorgverzekeraars. Zij hebben hun prijzen aan
gepast, dus de hoogste tijd om je eigen verzekering eens
kritisch onder de loep te nemen! Nu die maatschappijen echt met elkaar
concurreren, scheelt het voor de klant flink in de portemonnee. En met
internet is de tijd van aangetekende brieven en wachten op bevestigingen gelukkig voorbij; als je wisselt van zorgverzekeraar, zegt de nieuwe
verzekeraar je oude verzekering op. Het fijne met dit soort bezuinigingen is dat het weinig moeite kost, terwijl het elke maand weer opnieuw
een besparing oplevert waar je geen omkijken naar hebt. En met dat
geld kun je genoeg andere - leukere - dingen doen.

Hoeveel werk is het om over te stappen?

Niet veel. Zet je computer aan, ga naar margriet.nl/zorgvergelijker,
beantwoord alle vragen en dan rolt daar de verzekeraar met de voor
jou beste prijs uit. Als de prijs nauwelijks afwijkt van wat je nu betaalt,
kun je ervoor kiezen bij je eigen verzekering blijven. Maar let op: het is
dan wel nuttig om even op je polis te checken of je voor dezelfde aanvullende zorg bent verzekerd als wat je op de site hebt aangegeven. Het kan
namelijk zijn dat je hetzelfde bedrag betaalt, terwijl je nu niet bent verzekerd voor
bijvoorbeeld alternatieve zorg, wat je wel zou zijn als je overstapt. Als je besluit over
te stappen, regelt de nieuwe verzekeraar je overstap met de oude.
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