
Korting op uw 
zorgverzekering 
Kijk of u in aanmerking komt 

amsterdam.nl/zorgverzekering 



De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een 
zorgverzekering aan voor alle Amsterdammers met een laag 
inkomen en weinig vermogen. Of u nu werkt of niet. 

Voordelen 
¡ De gemeente betaalt mee aan 

uw zorgverzekering. 
¡ U krijgt gratis de 

goedkoopste aanvullende 
verzekering. Op de andere 
aanvullende verzekeringen krijgt u 
korting. 

¡ De aanvullende verzekeringen 
vergoeden veel kosten die niet in 
de basisverzekering zitten. Zoals de 
wettelijke eigen bijdrage voor 
kraamzorg. 

Voor wie 
¡ U hebt een uitkering, zoals 

bijstand, WIA of Wajong. 
¡ U krijgt alleen AOW. Of AOW en 

een klein pensioen. 
¡ U werkt (parttime) en 

verdient weinig. 

Overstappen van uw 
huidige verzekering naar een andere 
zorgverzekering kan tot en met 31 
december 2022. 

Hulp 
U hebt hulp nodig bij het aanvragen van 
uw collectieve zorgverzekering. Dat kan, 
wij helpen u graag. 

Bijvoorbeeld met vragen zoals: 
¡ Kom ik in aanmerking? 
¡ Welke vergoedingen bieden de 

aanvullende verzekeringen? 
¡ Hoe werkt gespreid betalen eigen 

risico? 

Bel het telefonisch spreekuur 
¡ Bel 020 252 6061 
¡ Bereikbaar tot en met vrijdag 30 

december. 
¡ U kunt bellen op maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 
9.30 tot 17.00 uur. 

Online 
Op de website staat ook informatie. Kijk 
op amsterdam.nl/zorgverzekering. 
U ziet hier de premies, voorwaarden en 
het aanvraagformulier. Ook kunt u kijken 
of u in aanmerking komt voor de 
Collectieve zorgverzekering. 

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Team Voorzieningen. 
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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