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Data: kwiecień 2020 r. 

Temat:  Dodatkowe informacje dot. Państwa polisy HollandZorg Flexpolis  

 

Szanowni Państwo, 

za pośrednictwem agencji LTO Arbeidskracht zawarli u nas Państwo ubezpieczenie zdrowotne 

HollandZorg Flexpolis. W niniejszym liście zawarliśmy dodatkowe informacje na temat polisy (wraz z 

numerem klienta), pokrycia udziału własnego i karty ubezpieczenia zdrowotnego.  

Polisa 

Państwa polisa jest oficjalnym dowodem zawarcia ubezpieczenia. Widnieje na niej numer polisy i 

numer klienta. Numer klienta to Państwa unikalny i niezmienny numer nadany przez firmę 

HollandZorg. Numer polisy zmienia się, gdy ponownie rejestrują się Państwo jako osoba 

ubezpieczona, na przykład w przypadku zmiany pracodawcy, lub jeśli rozpoczynają Państwo pracę u 

obecnego pracodawcy w innym okresie.  

Udział własny 

Na polisie można zauważyć, że ubezpieczenie Flexpolis składa się z ubezpieczenia podstawowego i 

oferty ubezpieczeń dodatkowych No Risk I oraz No Risk II. Oferta No Risk I pokrywa ustawowy udział 

własny w kwocie 385,- EUR. Oferta No Risk II pokrywa m.in. dobrowolny udział własny w kwocie 500,- 

EUR. Nie muszą więc Państwo płacić udziału własnego, jeśli potrzebują Państwo usługi opieki 

zdrowotnej. 

Karta ubezpieczenia zdrowotnego 

Jeśli potrzebują Państwo usługi opieki zdrowotnej w Holandii, mogą się Państwo udać do podmiotu 

świadczącego usługi zdrowotne bez karty ubezpieczenia zdrowotnego. Należy zabrać ze sobą 

dokument potwierdzający tożsamość i numer BSN. Podmiot świadczący usługi zdrowotne na 

podstawie tych danych jest w stanie stwierdzić, że są Państwo ubezpieczeni w firmie HollandZorg.  

Inaczej niż w poprzednich latach, Państwa karta ubezpieczenia zdrowotnego została wysłana na 

znany firmie HollandZorg adres w Państwa kraju pochodzenia.   

Jeśli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt z Państwa koordynatorem w agencji LTO 

Arbeidskracht. 

Z wyrazami szacunku 

HollandZorg 

 

 

Frank Johnsen 


