
ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
0     MAANDPREMIE

€ 134,50 € 0

€ 131,50 -

€ 128,50 -

€ 125,50 -

€ 122,50 -

€ 114,50 -

vanaf 18 jaar 0 t/m 17 jaar

€ 7,90 € 0

€ 20,60 € 0

€ 43,01 € 0

€ 64,87 € 20,23

€ 134,66 € 27,76

vanaf 18 jaar 0 t/m 17 jaar

€ 3,49 € 0

€ 4,18 € 0

€ 18,60 -

      Vrije Keuze Startfit

      Vrije Keuze Optifit

      Vrije Keuze Superfit

     ONVZ Zonder zorgen

      Wereldfit

      Vrije Keuze Topfit

      Vrije Keuze Benfit

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van 
onze aanvullende en andere verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten. 
Postbus 392, 3990 GD Houten. Incassant-ID: NL03ZZZ301351680001. Telefoon: 030 639 62 22. Fax: 030 635 12 75. Internet: www.onvz.nl.

    ONVZ Tandfit

      Tandfit A

      Tandfit B

      Tandfit C

€ 28,97

€ 39,52

      Tandfit Preventief € 30,92

vanaf 18 jaar

€ 12,69

      Werkfit € 0,00

maandpremie
0 t/m 17 jaar

    ONVZ Vrije Keuze Aanvullende
    Verzekeringen

      plus het vrijwillig te kiezen eigen risico van € 300

      plus het vrijwillig te kiezen eigen risico van € 400

      plus het vrijwillig te kiezen eigen risico van € 500

maandpremie
vanaf 18 jaar

      bij het verplichte eigen risico van € 385

      plus het vrijwillig te kiezen eigen risico van € 100

0 om 7%

     Kindpremie bij Topfit
     en Superfit
     U 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 boven-
     staande kortingen niet verwerkt.

    * Premiegrondslag: € 134,50
     Dit is de maandpremie voor
     verzekerden van 18 jaar en ouder, 
     zonder kortingen, bij een verplicht
     eigen risico van € 385.

Iedereen vanaf 18 jaar heeft het verplichte eigen
risico. In 2022 is dat € 385. Als u naast het verplicht
eigen risico kiest voor een vrijwillig eigen risico
dan is uw eigen risico: het verplichte plus het
vrijwillige. Jongeren tot 18 jaar hoeven géén
premie te betalen. Ook hebben ze géén verplicht
eigen risico en kunnen zij niet kiezen voor een
vrijwillig eigen risico.

Premie inclusief collectiviteitskorting

      plus het vrijwillig te kiezen eigen risico van € 200

      Zorgplan

      OntzorgPlus

     Premietoeslag
     Als u bij ONVZ geen basis-
     verzekering afsluit, maar wel een
     aanvullende verzekering, tand-
     verzekering, Wereldfit of Zorgplan,
     betaalt  u 50% toeslag op uw premie. 
     Als u zonder basisverzekering
     kiest voor OntzorgPlus, geldt een
     toeslag van € 20 per maand. 
     Betaaltermijnkorting is van
     toepassing op alle toeslagen.

     Parafiscale heffing
     Als u buiten Nederland woont,
     kunt u te maken krijgen met een
     parafiscale heffing. Kijk op
     www.onvz.nl voor informatie.

     Wereldfit
     Kiest u Wereldfit? Dat kan
     wanneer recht bestaat op een
     Nederlandse basisverzekering.

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

    ONVZ Zakelijk
     Voor hoofdverzekerden in werkgeverscollectiviteit vanaf 18 jaar


	PT MAAND

