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Wijzigingen
Het eigen risico blijft in 2021 gelijk: € 385. Wel verandert een aantal voorwaarden en vergoedingen. Op uw polis 
ziet u welke basisverzekering en aanvullende verzekeringen u heeft. We zetten hieronder een aantal belangrijke 
wijzigingen voor u op een rij.  

Basisverzekering
2020 2021
Zorg na Corona Zorg na Corona

Vanaf 18 juli 2020 vergoeden wij extra zorg na ernstig 
COVID-19 (corona). Het gaat om zorg door de diëtist, fysiothe-
rapeut, ergotherapeut en logopedist.

Wij vergoeden extra zorg na ernstig COVID-19 (corona) tot  
1 augustus 2021. Dit wordt bepaald door de overheid. Het 
gaat om zorg door de diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut 
en logopedist.

Meer informatie en voorwaarden vindt u op onze website.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Dit is zorg voor kwetsbare patiënten. Ze hebben meerdere 
problemen met hun gezondheid. En ze wonen nog thuis.

Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor 
verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare 
ouderen.

Sinds 2020 vergoeden wij deze zorg. Het gaat om een arts 
speciaal voor ouderen (specialist ouderengeneeskunde).
En een arts speciaal voor verstandelijk gehandicapten (arts 
verstandelijk gehandicapten).

Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar de 
patiënten de zorg krijgen.

Soms heeft u hiervoor toestemming van ons nodig. Kijk voor 
meer informatie en voorwaarden op onze website.

Brexit Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de 
Europese Unie (EU).

Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de 
EU.

Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. 
Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het 
VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder. 

Gaat u naar het VK? Dan bent u tot eind 2020 gewoon 
verzekerd met uw Nederlandse zorgverzekering.

Als wij meer weten, zetten wij een bericht op onze website.

Dit verandert er voor u in 2021

Univé Zorg Geregeld polis 
Naturaverzekering

Zorgverlener met contract:  
maximaal 100% vergoed

Zorgverlener zonder contract:  
maximaal 80% vergoed van het  
gemiddeld gecontracteerd tarief

Wij hebben afspraken gemaakt met  
veel zorgverleners bij u in de buurt

100%

80%

Univé Zorg Vrij polis 
Restitutieverzekering

Alle zorgverleners: 
maximaal 100% vergoed  
van het marktconform tarief

U heeft vrije keuze uit zorgverleners

100%

Univé Zorg Geregeld en 
Zorg Vrij polis

Kijk voor uitleg over de tarieven op unive.nl/zorgverzekering/marktconforme-tarieven.



Extra’s 
van Univé

Univé ZorgCheck
Welke zorg heeft u nodig volgend jaar? Doe de Univé-
ZorgCheck en kijk of uw zorgverzekering nog bij u past 
op unive.nl/zorgcheck2021. 

Zorghulp
Met de Zorghulp van Univé via unive.nl/zorghulp staat 
u er nooit alleen voor. Wij helpen u bij twijfel over een 
doktersbezoek en bij het  vinden van de juiste zorg, 
zeker als er een wachtlijst is. Ook kunt u bellen met de 
Dokter bij de Hand waar u al uw medische vragen kunt 
stellen.

Op vakantie
U kunt onze Vakantiehulp raadplegen via unive.nl/
vakantiehulp. Bij twijfel over een doktersbezoek of als
u een tolk tijdens een medisch consult nodig heeft.

Zorg nodig?
Kijk op unive.nl/zorgzoeker of uw zorgverlener een 
c ontract met ons heeft voor de zorg die u nodig heeft.
Met de Univé Zorg Vrij polis bepaalt u zelf naar welke 
zorgverlener u gaat.

Uw verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht u komend jaar uw eigen risico te moeten 
gebruiken? En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één 
keer moet betalen? Dan kunt u bij Univé in 2021 uw 
verplicht eigen risico in tien termijnen betalen. Kiest u 
hiervoor? Dan betaalt u tien maanden een vast bedrag 
per maand. Kijk voor de voorwaarden en meer infor-
matie op: unive.nl/gespreidbetalen

Univé App 
In de Univé App heeft u uw online zorgpas altijd bij de 
hand en ziet u hoeveel zorgbudget u nog over heeft. 
Ook kunt u eenvoudig uw declaraties indienen en een 
zorgverlener zoeken. De Univé App toont al uw verze-
keringen bij Univé. 

Mijn Univé Zorg
In Mijn Univé Zorg kunt uw vergoedingen bekijken,  
online declareren, uw eigen risico inzien en uw post 
digitaal ontvangen. Log in via mijnunivezorg.nl.

Neem gerust contact met ons op
Heeft u een vraag of wilt u advies? Kijk voor alle 
 contactmogelijkheden op unive.nl/zorgcontact.  
Wij helpen u graag.

Aanvullende verzekering
2020 2021
Gezondheidstest Leefstijlcheck

Wij vergoeden de kosten van een medische gezondheidstest. 
U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts, bedrijfsarts of 
medisch specialist. Of een door ons aangewezen zorgverlener. 
Een overzicht van de aangewezen zorgverleners vindt u op 
onze website.

Wij vergoeden de kosten van een (online) leefstijlcheck. Na de 
check krijgt u een persoonlijk leefstijlgesprek met een online 
leefstijlcoach. U kunt hiervoor terecht bij een door ons 
gecontracteerde zorgverlener. Een overzicht van de gecon-
tracteerde zorgverleners vindt u op onze website.

Mindfulness Mindfulness

U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer. 
Deze trainer moet lid zijn van de VMBN, met lidmaatschap 
categorie 1. De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based 
Nederland.  

U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer. U mag 
kiezen. Voor een trainer van de VMBN (met lidmaatschap 
categorie 1). Of voor een MBTC/MBSR gecertificeerd trainer 
van de VVM. De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based 
Nederland. De VVM is de Vereniging Voor Mindfulness.
U vindt de trainers op de websites van de VMBN en de VVM.

Op unive.nl/wijzigingen2021 vindt u het complete overzicht van alle wijzigingen. Hier vindt u ook het totale 
 vergoedingenoverzicht.

https://www.unive.nl/zorgcheck2021
http://unive.nl/zorghulp
https://www.unive.nl/zorgzoeker
https://www.unive.nl/gespreidbetalen
https://www.mijnunivezorg.nl
http://unive.nl/zorgcontact
https://www.unive.nl/wijzigingen2021

