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De heer V.A. van Waalwijk

Lankhorsterstraat 12

7234 SR  WICHMOND

datum:

17 september 2018

brieftype en volgnummer:

CN0022/20185

klantnummer:

5876138100

NV Univé Zorg l statutair gevestigd te Arnhem

KvK 37112407 l Postbus 25030 l 5600 RS  Eindhoven l www.unive.nl

NV Univé Zorg is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Zorgkostenfactuur

Door u te betalen: € 20,83
Dit bedrag wordt rond 27 september 2018 van uw rekening afgeschreven.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze factuur of specificatie?

U kunt 24 uur per dag inloggen op https://www.mijnunivezorg.nl voor bijvoorbeeld meer

details over uw zorgkosten en de actuele stand van het eigen risico.

Of bel de klantenservice op 072 - 527 75 95. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van

8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Wilt u weten hoe u de zorgkostenfactuur precies leest? Kijk dan op

www.unive.nl/zorgkostenfactuur. Voor meer gedetailleerde informatie over de gebruikte

zorg logt u in op Mijn Univé Zorg. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Declaraties’.



Volgnummer 2018 5, blad 2 van 2

Van uw zorgaanbieder hebben wij de volgende nota ontvangen.

Notabedrag Nota Declaratie Datum Zorgaanbieder Zorgsoort

€ 21,30 61975726 03-08-2018 BENU Apotheek Vorden Farmacie

Wij hebben € 20,83 betaald aan de zorgaanbieder. Hiervan valt € 20,83 onder het eigen risico. Het door

u te betalen bedrag aan ons is € 20,83. Van het notabedrag hebben we € 0,47 niet betaald aan de

zorgaanbieder, omdat het gedeclareerde bedrag hoger is dan het maximumtarief dat voor deze zorg geldt.

Dit verschil hoeft u niet te betalen aan ons.

V.A. van Waalwijk geboortedatum: 06-05-1959 klantnummer: 5876138100

Bedrag Niet vergoed Eigen risico Te betalen

€ 21,30 € 0,00 € 20,83 Voor deze zorg vergoeden wij een

maximumtarief. Het gedeclareerde

bedrag is hoger dan dit maximumtarief.

€ 20,83

Volgens de privacywetgeving mogen wij u via dit overzicht geen uitgebreide omschrijving geven van de

zorgkosten. Bent u bijvoorbeeld naar de apotheek geweest? Dan mogen wij bij Zorgsoort wel de

omschrijving ‘Farmacie’ vermelden, maar niet om welke medicijnen of hulpmiddelen het gaat. De

specifieke omschrijving wordt per persoon weergegeven in de beveiligde ‘Mijn Omgeving’. In

https://www.mijnunivezorg.nl kan iedere verzekerde met een DigiD inloggen voor specifieke informatie

over de zorgkosten.

De gevolgen voor het eigen risico van V.A. van Waalwijk geboortedatum: 06-05-1959

klantnummer: 5876138100.

Jaar Beginstand eigen risico Vorige stand Af deze factuur Huidige stand eigen risico

2018 € 385,00 € 371,50 € 20,83 € 350,67

Het eerste deel van kosten voor zorg betaalt u zelf. Dat heet ‘eigen risico’. U betaalt per jaar en per

verzekerde eigen risico tot maximaal het bedrag dat hierboven staat bij ‘Beginstand eigen risico’. Als het

eigen risico voor een verzekerde volledig is betaald, vergoeden wij de overige zorgkosten volgens de

verzekeringsvoorwaarden.

Het eigen risico geldt voor:

- verzekerden van 18 jaar en ouder,

- zorg uit de basisverzekering, bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, bloed- of laboratoriumonderzoek.

Het eigen risico geldt niet voor onder meer:

- een bezoek aan de huisarts,

- kosten uit de aanvullende verzekering.

Op www.unive.nl/eigen-risico staat meer uitleg over het eigen risico. Kijk op https://www.mijnunivezorg.nl

voor de actuele stand van het eigen risico.
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