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uw zorgverzekering na uw pensionering
Geachte heer/mevrouw,
Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft Unilever een belangrijk
deel van de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverzekering van zijn gepensioneerde
werknemers neergelegd bij de gepensioneerden zelf. Daarom is toen vanuit de toenmalige
Raad van Unilever Gepensioneerdenverenigingen (thans Vereniging van Unilever
Gepensioneerden (VUG)) de Stichting Steun bij Ziekte (SbZ) opgericht. Deze stichting heeft,
in samenwerking met Unilever, met Zilveren Kruis een overeenkomst gesloten voor een
collectieve zorgverzekering. Aan deze verzekering kunnen alle gepensioneerden van Unilever
en hun partners, beiden voor zover zij in Nederland wonen, deelnemen.
Hieronder geven wij twee situaties weer, waarin u zich kunt bevinden. Als (oud-)werknemer
van Unilever in Nederland is één van de twee op u van toepassing.
1. U bent nu verzekerd onder het Unilever werknemerscollectief bij Zilveren Kruis
Als u nu verzekerd bent onder de Unilever-collectiviteit voor werknemers, dan zal deze
verzekering per ingangsdatum van uw Progress/Forward-pensioen moeten eindigen. Onder
het SbZ-collectief kunt u echter gewoon onder gelijke condities bij Zilveren Kruis verzekerd
blijven. Wij hebben namelijk voor de gepensioneerden over premies en vergoedingsvoorwaarden met Zilveren Kruis vergelijkbare (kortings-)afspraken gemaakt als Unilever
heeft gedaan voor zijn werknemers.
2. U bent nu NIET verzekerd onder het Unilever werknemerscollectief
Wanneer u in Nederland woonachtig bent, kunt ook u bij ingang van uw pensionering c.q. per
1 januari van het volgende jaar (zie hieronder Ingangsdatum) toetreden tot deze gunstige
collectieve zorgverzekering.
Ingangsdatum
Degenen genoemd onder 1. ontvangen na aanmelding bij Zilveren Kruis een nieuw polisblad,
waarvan de ingangsdatum gelijk is aan de datum van pensionering.
Gepensioneerden bedoeld onder 2. die nu al verzekerd zijn bij Zilveren Kruis (maar niet bij
het Unilever werknemerscollectief) kunnen na aanmelding eveneens per ingangsdatum van
hun pensioen overstappen naar onze stichting, dus naar het gepensioneerden-collectief.
Indien verzekerd bij een andere zorgverzekeraar dan is overstap naar ons mogelijk per 1
januari van het volgend jaar. Tussentijds overstappen is dan alleen mogelijk indien de huidige
zorgverzekeraar daarvoor toestemming geeft.

Opgericht in 2005 ter behartiging van de belangen van ex-Unilever werknemers op het terrein van zorgverzekering

-2Aanmelding
Voor de overstap naar het collectief van SbZ kunt u zich op verschillende manieren
aanmelden bij Zilveren Kruis.
Telefonisch : 071-751 00 52
Via de website: www.zk.nl/sbz .
Op deze website treft u ook alle informatie aan over vergoedingen in het basis- en
aanvullende pakket, premies, vrijwillig en verplicht eigen risico e.d.
Bij uw aanmelding kunt u voorts gebruik gaan maken van het Extra Vitaal pakket, dat
speciaal voor 50-plussers is ontwikkeld. Wij vinden deze vooral preventieve vergoedingen zó
belangrijk dat wij de premie subsidiëren!
Na uw aanmelding ontvangt u een nieuw polisblad en alle informatie over vergoedingen.
Daarnaast krijgt u van tijd tot tijd gerichte informatie in een SbZ-Nieuwsbrief en een
uitnodiging voor ons Vitaliteits-evenement.
Wilt u meer informatie naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u uiteraard ook
contact met ons opnemen. Adres-/telefoongegevens vindt u bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
STICHTING STEUN BIJ ZIEKTE

Liesbeth Korswagen
secretaris

