
 

Netto Premies N.V. Zorgverzekeraar UMC 2018 
 

Premieoverzicht behorend bij de verzekeringsvoorwaarden van de UMC Zorgverzekering  

en de UMC Aanvullende verzekeringen 
 

De premies zijn per maand per persoon.  

 

UMC Zorgverzekering 

 € 0  

Vrijwillig 

eigen risico 

€ 100  

Vrijwillig 

eigen risico 

€ 200  

Vrijwillig 

eigen risico 

€ 300 

Vrijwillig 

eigen risico 

€ 400  

Vrijwillig 

eigen risico 

€ 500 

Vrijwillig 

eigen risico 

Netto premie  € 99,95 € 97,45 € 94,95 € 92,45 € 89,95 € 87,45 

Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. 

 

 

UMC Aanvullende verzekering  

 UMC Extra   

Zorg 1 

UMC Extra   

Zorg 2 

UMC Extra   

Zorg 3 

UMC Extra   

Zorg 4  

Netto premie (oud) 

werknemers 

€ 7,87 € 17,55 € 28,57 € 79,65 

Netto premie      

gezinsleden 

€ 8,31 € 18,52 € 30,16 € 84,07 

Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. 

 

UMC Aanvullende Tandverzekering  

 UMC Extra  

Tand 1 

UMC Extra  

Tand 2 

UMC Extra  

Tand 3 

Netto premie (oud) 

werknemers 

€ 12,25 € 25,25 € 38,75 

Netto premie      

gezinsleden 

€ 12,25 € 25,25 € 38,75 

Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. 

 

Toeslagen 

Bij betaling via acceptgiro  € 18,00 op jaarbasis 

Voor verzekerden woonachtig in België 
geldt een assurantiebelasting voor de 
UMC Aanvullende verzekeringen 

9,25% 

 
 
Collectiviteitskorting 
Indien er sprake is van een collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering verleent UMC Zorgverzekeraar een korting op de 
premiegrondslag waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen op grond van de Zorgverzekeringswet.  
 
De premies en voorwaarden zoals afgesproken in de collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering zijn van toepassing vanaf de 
dag waarop deze overeenkomst van toepassing wordt op de verzekerde, tot de dag waarop de verzekerde niet langer voldoet aan de 
voorwaarden voor deelname aan deze collectieve overeenkomst. De polisvoorwaarden, waaronder de premie(betaling) zoals die gelden 
voor de individuele overeenkomst gaan in op de dag volgend op de dag waarop de verzekerde niet langer voldoet aan de voorwaarden 
voor deelname aan de betreffende collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering 
 
CAO-partijen hebben met UMC Zorgverzekering speciale afspraken gemaakt voor een premiekorting op de aanvullende verzekering. 
Zowel (oud) medewerkers als hun gezinsleden krijgen een korting op de UMC Aanvullende Verzekering. (Oud) medewerkers krijgen 
daarnaast nog een extra korting op de UMC Aanvullende verzekering. Op de  aanvullende Tandverzekering geldt geen korting. 
 
In bovenstaande premietabel zijn alle genoemde kortingen reeds verwerkt.  


