Контрольний список для українців, які хочуть оформити базове
медичне страхування
Як оформити базове медичне страхування у Нідерландах
Завантажте цей контрольний список у вигляді PDF–файлу
Цей контрольний список допоможе вам зробити вибір і надасть усю необхідну
інформацію про базове медичне страхування у Нідерландах.
Спочатку перевірте, чи можете ви оформити базове медичне страхування у
Нідерландах. Вам необхідно оформити базове медичне страхування лише у
тому разі, якщо ви працюєте у Нідерландах. Якщо ви не працюєте у
Нідерландах, ви не маєте права на оформлення базового медичного
страхування.
1. Потреби у медичному обслуговуванні
Деяким особам необхідне більш ретельне медичне обслуговування,
іншим — ні. Медичне страхування — це особистий вибір, тому він має
спиратися на ваші потреби у медичному обслуговуванні й ваші
побажання. Ваші потреби можуть із кожним роком змінюватись. Ви
можете змінювати постачальника послуг медичного страхування щороку
1 січня. Тому рекомендуємо щороку в грудні перевіряти, чи змінилися
ваші потреби у медичних послугах і наскільки поточний постачальник
медичного страхування вам підходить.
2. Безумовна франшиза
Якщо ви не плануєте витрати на медичне обслуговування, вам може бути
більш вигідним варіант добровільної умовної франшизи (доплата до 500
€). Тоді щомісячний платіж буде меншим. Якщо ви плануєте витрати на
медичне обслуговування, ви маєте самостійно оплачувати суму
безумовної франшизи (до 885 €). Тому рекомендуємо вибирати цей
варіант, лише якщо у вас є на рахунку така сума.
3. Типи полісів
Постачальники медичного страхування Нідерландів пропонують різні
типи базового страхування здоров'я, які також називають страховими
полісами. Покриття є однаковим, але від контракту із постачальником
страхування залежить, чи потрібно вам буде робити доплати на додаток
до премії.
Naturapolis (нідерландською мовою) — наприклад, якщо ви звернетеся
до лікарні, яка не має контракту з вашим постачальником страхування,
вам доведеться сплатити частину витрат. Якщо ви звернетеся до лікарні,
яка уклала контракт із постачальником страхування, цей постачальник
сплатить витрати за певні процедури.

Restitutiepolis (нідерландською мовою) — страхова компанія покриє всі
витрати, якщо вони не перевищують ліміт і відповідають ринковим
стандартам Нідерландів. У такому випадку ви маєте право на
відшкодування лише на суму, що відповідає ринковим стандартам, або на
встановлену законом суму. Ви можете звернутися до будь-якого
постачальника медичних послуг. Тому премія в такому полісі може бути
трохи вищою, ніж у naturapolis.
Порада! Послуги постачальника страхування також впливають на
щомісячну премію страховки. Наприклад, онлайн страхування дешевше,
ніж стандартне, оскільки відрізняється спосіб комунікації.
4. Додаткове медичне страхування
Усі базові поліси медичного страхування у Нідерландах мають однакове
покриття. Ви можете розширити медичне страхування за допомогою
додаткового страхування. Базове страхування не включає фізіотерапію й
стоматологічні послуги для осіб, яким виповнилося 18 років. Ви можете
оформити додаткове медичне страхування, яке покриватиме такі витрати.
Покриття й ціни уточнюйте у свого постачальника послуг страхування.
5. Подання заявки на базове медичне страхування у Нідерландах
Зайдіть у пошукову систему в Інтернеті та введіть «basis zorgverzekering».
Вам вдалося знайти медичне страхування, яке відповідає вашим
потребам? Заповніть форму заявки й надішліть її постачальнику послуг
страхування. Вам необхідно вказати:
o
o
o

номер соціального забезпечення (нідерландською мовою —
«burgerservicenummer» або BSN);
номер банківського рахунку;
реєстрацію у муніципалітеті Нідерландів.

6. Допомога на медичне обслуговування
Після реєстрації у нідерландського постачальника послуг медичного
страхування ви можете подати заявку на отримання допомоги на
медичне обслуговування (нідерландською мовою: zorgtoeslag). Це
компенсація витрат на премію вашого медичного страхування. Чим
нижчий у вас прибуток, тим більше буде допомога.

Зверніть увагу: якщо ви повинні оформити медичне страхування, але не
зробите цього, вам випишуть штраф.

