
Ook in 2015 bent u goed verzekerd bij Univé 
Univé heeft geen winstoogmerk. We streven ernaar goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. 
Dit doen wij door de zorg slimmer te organiseren en door rekening te houden met de wensen van 
onze verzekerden. U ziet dit terug in de ruime vergoedingen van onze aanvullende verzekeringen. 
Ook bieden wij de beste service. 
 
Wijziging in de collectieve verzekering 
De Univé Zorg Samen polis is een mix van een natura- en restitutieverzekering. Dat betekent dat de 
verzekerde voor bepaalde planbare zorg naar gecontracteerde zorgaanbieders dient te gaan en voor 
andere zorg vrij is om de zorgaanbieder te kiezen. Univé is van mening dat de Univé Zorg Samen 
polis niet meer transparant is, mede door de reacties die we van klanten hierop hebben gekregen. Om 
die reden hebben wij besloten deze polis niet meer te hanteren per 1 januari 2015. 
 
De collectief verzekerde krijgt per 1 januari 2015 de Univé Zorg Vrij polis aangeboden. Als de 
verzekerde geen Univé Zorg Vrij polis wenst, kan hij ook overstappen naar de Univé Zorg Geregeld 
polis. De premie is iets lager dan de premie van de Univé Zorg Vrij polis. 
 
Op Mijn Univé https://www.unive.nl/mijnunive/inloggen/mijnunivezorg  kan de polis gewijzigd worden. 
Alle wijzigingen in de collectieve verzekering zijn na te lezen op 
www.unive.nl/collectief/wijzigingen<http://www.unive.nl/collectief/wijzigingen> . 
 
Eigen risico 
De overheid verhoogt het verplichte eigen risico op de basisverzekering van € 360,- naar € 375,- per 
premiebetalende verzekerde per jaar. 
 
Informatie verzekerden 
VPB-leden die reeds deelnemen aan de collectieve verzekering kunnen eventueel gewenste 
wijzigingen in hun gegevens of polis doorgeven via Mijn Univé 
https://www.unive.nl/mijnunive/inloggen/mijnunivezorg . Ook kunnen ze op 13 en/of 20 december naar 
de Zorg Advies dagen van Univé komen. Kijk voor meer informatie op 
www.unive.nl/zorgadviesdagen<http://www.unive.nl/zorgadviesdagen> . 
 
Overstappen naar Univé? 
Willen uw leden overstappen naar Univé? Dan moet u uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari 
2015 opzeggen. Zij kunnen zich dan tot 1 februari 2015 aanmelden bij Univé. 
 
Zorgplatform 
Op ons zorgplatform op www.365.unive.nl/zorg  hebben we veel kennis en ervaringen van Univé leden 
verzameld. Hier vindt u nieuws, achtergrond- en klantverhalen, blogs en video’s over onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan zorg. Denk aan: mantelzorg, het verschil tussen een natura- en restitutiepolis en 
nog veel meer. 
 
Meer informatie? 
Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst bij het verstrekken van aanvullende 
informatie en beantwoorden van uw vragen. Ook kunt u natuurlijk op onze website www.unive.nl>  alle 
informatie nalezen. 
 

 


