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Data: aprilie 2020  

Subiect:  Informații suplimentare despre polița HollandZorg Flex  

 

Stimate asigurat HollandZorg, 

Ați încheiat cu noi o asigurare de sănătate HollandZorg Flexpolis prin intermediul LTO Arbeidskracht. 

În această scrisoare veți primi informații suplimentare despre polița dvs. (cu numărul de client), suma 

deductibilă acoperită de asigurarea dvs. și cardul de asigurare de sănătate.  

Polița 

Această poliță este dovada dvs. oficială de asigurare. Aceasta conține numărul de poliță și un număr 

de client. Numărul de client este un număr unic HollandZorg care rămâne întotdeauna același pentru 

dvs. Numărul poliței se modifică dacă sunteți înregistrat ca asigurat din nou, de exemplu dacă 

schimbați angajatorul sau dacă începeți să lucrați pentru a doua perioadă la angajatorul dvs. actual.  

Suma deductibilă 

Pe foaia de poliță puteți vedea că Flexpolis este format dintr-o asigurare de bază și polițele de 

asigurare suplimentare No Risk I și No Risk II. Cu No Risk I deductibilul legal impus de € 385, - este 

acoperit. No Risk II cuprinde, printre altele, acoperirea franșizei voluntare de 500,00 €. Deci nu aveți 

un deductibil atunci când aveți nevoie de un furnizor de servicii de îngrijire medicală. 

Card de asigurare de sănătate 

Dacă aveți nevoie de îngrijire în Olanda, puteți merge, de asemenea, la un furnizor de servicii de 

îngrijire medicală fără card de asigurare de sănătate. Trebuie să aveți cartea de identitate și numărul 

dvs. BSN. Furnizorul de servicii medicale poate utiliza aceste informații pentru a verifica dacă sunteți 

asigurat la HollandZorg.  

Spre deosebire de anii precedenți, anul acesta cardul dvs. de asigurare de sănătate a fost trimis la 

adresa cunoscută de HollandZorg în țara dvs. de origine.   

Aveți nelămuriri? Persoana dvs. de contact de la LTO Arbeidskracht vă poate ajuta în continuare. 

Cu stimă, 

HollandZorg 

 

Frank Johnsen 


