
Voor iedereen die 18 jaar of ouder is en een zorgverzekering heeft, geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Dit is een 
verplicht bedrag dat u alleen betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Elk jaar bepaalt de overheid de hoogte van 
het verplicht eigen risico. Verwacht u uw verplicht eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken? En wilt u 
voorkomen dat u dit bedrag in 1 keer moet betalen? Bij ons kunt u uw verplicht eigen risico gespreid betalen. 

U kunt deelnemen als u
• op 1 januari van het betreffende jaar bij ons verzekerd bent.
• 18 jaar of ouder bent.
• geen vrijwillig eigen risico heeft, naast het verplicht eigen risico.
• het afgelopen jaar het verplicht eigen risico heeft gebruikt. Of als u komend jaar verwacht het verplicht eigen 

risico te gebruiken.
• uiterlijk 31 januari van het betreffende jaar de regeling Gespreid betalen eigen risico heeft aangevraagd.

Zo werkt het
• U betaalt het verplicht eigen risico van februari tot en met november in 10 gelijke termijnen. Ook als u nog 

geen zorgkosten heeft gemaakt.
• Heeft u zorgkosten die onder het verplicht eigen risico vallen? Dan ontvangt u hier gedurende het jaar geen 

rekening voor.
• In het eerste kwartaal van het volgende jaar ontvangt u een eindafrekening van ons.
• Heeft u minder eigen risico gebruikt dan dat u heeft betaald? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan 

u terug. 
• Komen er na de eindafrekening van de regeling nog facturen voor uw eigen risico van het betreffende jaar 

binnen? En heeft u uw verplicht eigen risico nog niet (helemaal) gebruikt? Dan vallen deze facturen niet meer 
onder deze regeling en worden ze op de gebruikelijke manier bij u in rekening gebracht.

• Aan het einde van het jaar ontvangt u bericht van ons over het voortzetten van de regeling in het volgende 
jaar. Voldoet u in het nieuwe jaar nog steeds aan de voorwaarden voor de regeling? Dan verlengen wij de 
regeling voor u.

• Wilt u het verplicht eigen risico in het volgende jaar niet meer gespreid betalen? Geef dit dan uiterlijk 31 
december voorafgaand aan dat jaar aan ons door.

Betaalwijze
• U betaalt de termijnbedragen voor deze regeling op dezelfde manier als uw premie. Betaalt u uw premie via 

automatische incasso? Dan schrijven wij de termijnbedragen automatisch af. Betaalt u via acceptgiro? Dan 
betaalt u deze termijnbedragen ook via acceptgiro.

• Houdt uw werkgever uw premie in op uw salaris? Dan schrijven wij het termijnbedrag voor deze regeling apart 
af. Dit gebeurt, tenzij anders aangevraagd, per automatische incasso.
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Communicatie
Ontvangt u onze post digitaal? Dan krijgt u de post over gespreid betalen eigen risico ook digitaal. U vindt de 
berichten dan in Mijn IZZ Zorgverzekering. Krijgt u onze post thuisgestuurd? Dan geldt dat ook voor berichten over 
deze regeling.

Einde van de regeling
U kunt uw deelname voor de regeling op elk moment beëindigen. Dit kan via Mijn IZZ Zorgverzekering of telefonisch 
via de klantenservice. De beëindiging is altijd per direct.
De regeling eindigt automatisch als:

• u niet op tijd betaalt
• u uw basisverzekering wijzigt (bijvoorbeeld van collectief naar individueel)
• de verzekeringnemer wijzigt (bijvoorbeeld bij echtscheiding en overlijden) 
• u uw zorgverzekering bij ons beëindigt

U ontvangt uiterlijk 6 weken na het beëindigen van de regeling een eindafrekening. Heeft u meer betaald dan u aan 
verplicht eigen risico nodig had? Dan betalen wij het te veel betaalde bedrag aan u terug. Als u nog verplicht eigen 
risico moet betalen, dan betaalt u het resterende bedrag in 1 keer.

De IZZ Zorgverzekering door VGZ


