Zorg in Nederland
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit; samen betalen
we de zorg voor mensen die het nodig hebben. Via de Zorgverzekeringswet
is de ‘basisverzekering’ geregeld. Deze zorgverzekering is voor iedere
inwoner verplicht en dekt standaardzorg, zoals huisarts, ziekenhuis en
apotheek. De overheid bepaalt de inhoud van de gedekte zorg en de
eigen bijdragen. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van de basisverzekering.
Zij mogen geen enkele inwoner voor de basisverzekering weigeren.
Ook mogen zij bij de vaststelling van de premie geen enkel onderscheid
maken tussen klanten. Jong, oud, ziek of gezond: iedereen betaalt
dezelfde premie. De zorgverzekeraars zijn wel concurrerend, dus zij
bepalen per merk zelf de hoogte van de premie.

Meer informatie?
Wilt u advies over de beste manier om uw expats en hun gezinnen
te verzekeren? Maak een afspraak met een van onze specialisten via
telefoonnummer +31 88 555 71 00. Of kijk op www.cz.nl/expat.

CZ Expat Health Service
Internationale zorgoplossingen
voor internationale medewerkers
De beste zorg, goed geregeld, overal ter wereld
Als u uw medewerkers naar het buitenland uitzendt, wilt u dat de gezondheidszorg voor uw expats en hun gezinnen goed geregeld is. Hetzelfde geldt
voor buitenlandse medewerkers die voor uw organisatie in Nederland aan
de slag gaan. In beide gevallen is CZ de aangewezen zorgverzekeraar om u
te helpen bij het vinden en regelen van de beste zorg. Waar ook ter wereld.
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 erplichte basisverzekering voor iedereen vanaf 18 jaar (kinderen tot
V
18 jaar gratis meeverzekerd).
Voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd, geslacht, ziekte, etc.
(geen wachttijden of uitsluitingen).
Verplicht eigen risico in 2019: 385 euro.
Vrijwillig eigen risico in 2019: 100, 200, 300, 400 of 500 euro.
Geen eigen risico voor onder meer huisarts en verloskunde.
Eigen bijdragen voor bepaalde zorg (onder meer medicijnen en
hulpmiddelen).

582.037.1838

Samenvatting Zorgverzekeringswet

CZ Expat Health Service

Over CZ

CZ zoekt voor uw organisatie en expats de best mogelijke zorgoplossing.
Dit kan wat ons betreft geen standaardproduct zijn. Daarvoor zijn de
verschillen tussen landen in wet- en regelgeving en toegangswegen tot
zorg te groot. Daarom leveren wij maatwerk. Onze aanpak bestaat uit
inventarisatie en advisering, al dan niet gevolgd door begeleiding en
ondersteuning.

CZ is een niet op winst gericht zorgverzekeringsbedrijf. Via onze labels
vertegenwoordigen wij 3,5 miljoen klanten in de Nederlandse zorg en bijna
35.000 verdragsverzekerden. Wij maken ons hard voor goede, betaalbare en
toegankelijke zorg voor iedereen die het nodig heeft.
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Onze kernactiviteiten en toegevoegde waarde
De kernactiviteit van CZ in Nederland is de uitvoering van de verplichte
verzekering tegen ziektekosten: de basisverzekering. Hiernaast bieden we ook
aanvullende verzekeringen voor ziektekostenrisico’s die niet door de basis
verzekering worden gedekt. Bovendien hebben we specifieke producten voor
werkgevers, zoals collectieve zorgverzekeringen en bedrijfsgezondheids
programma’s. Onze toegevoegde waarde in het zorgstelsel komt voort uit
onze rol; doordat wij voor veel klanten tegelijkertijd zorg inkopen, kunnen
wij ons hard maken voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in onze
afspraken met zorgverleners. Tegelijkertijd leveren wij toegevoegde waarde
aan onze klanten door hen te begeleiden en wegwijs te maken in zorg.
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Onderlinge kostenverrekening
met als resultaat premievoordeel
op de verzekering internationale
zorgpartner
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 e zekerheid dat uw expats en hun gezinnen goed verzekerd zijn tegen
d
zorgkosten volgens internationale standaarden;
de beschikbaarheid van internationale zorgpartners (met wereldwijde
dekking) die kennis hebben van en voldoen aan de regels die gelden in
de landen waar uw expats werken;
één serviceloket dat u eenvoud en gemak biedt dankzij een uitstekende
afstemming tussen CZ en internationale partners;
onderlinge kostenverrekening.
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De USP’s van CZ Expat Health Service
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Op basis van onze kennis en ervaring bieden wij u zorgverzekeringsadvies.
Wij werken hiervoor samen met toonaangevende internationale zorg
verzekeraars, zoals Allianz Care, Bupa Global en Cigna Global Health Benefits.
Deze partners beschikken ieder over een wereldwijd zorg- en inkoopnetwerk
en kunnen uw expats ter plekke van de beste zorg verzekeren. Zelf zijn wij
een van de grootste collectieve zorgverzekeraars van Nederland met een
gespecialiseerde tak in bedrijfszorg. Uw organisatie en expats profiteren van
de combinatie van deze twee specialisaties. Wij bieden u lokale expertise en
uitstekende service binnen een mondiaal netwerk.
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Onze aanpak start met een inventarisatie. Hoe is zorg georganiseerd in de
landen waar u uw expats naartoe stuurt? Welke zorgbehoefte hebben zij
en hun familie? Wat zijn uw voorwaarden als werkgever? Deze en meer
vragen nemen wij mee in onze inventarisatie. Als u al zorgoplossingen hebt
georganiseerd, dan bespreken wij graag met u of deze nog voldoen aan uw
wensen en die van uw expats. Als u nog geen zorgoplossingen hebt, of de
huidige oplossingen wilt verbeteren, adviseren wij u over de juiste
verzekeringsproducten en begeleidingsdiensten.

Zorgaanbieders
Goede doelmatige zorg

