
Collectiviteit 205211344 Branche Koninklijke Metaalunie

Basisverzekeringen

Vrijwillig eigen risico € 0,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

Basis Budget € 131,95 € 128,95 € 125,95 € 122,95 € 119,95 € 116,95
Basis Zeker € 138,95 € 135,45 € 131,95 € 128,45 € 124,95 € 121,45

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Met een eigen risico betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. 
Dit geldt alleen voor de basisverzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico.
De basispremie voor de Basis Budget is € 131,95 en voor de Basis Zeker € 138,95.

Extra dekking op uw basisverzekering (inclusief 17,5% korting)

Leeftijd Basis Plus Module

18 jaar en ouder € 1,86

Aanvullende verzekeringen 

Leeftijd
Aanvullend

*
Aanvullend

**
Aanvullend

***
Aanvullend

****
Extra Aanvullend 

Metaalunie

0 t/m 17 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
18 jaar en ouder € 6,75 € 17,07 € 31,95 € 69,62 Gratis

Tandartsverzekeringen (inclusief 10,0% korting)

Leeftijd
Aanvullend
Tand Basis

Aanvullend
Tand *

Aanvullend
Tand **

Aanvullend
Tand ***

Aanvullend
Tand ****

18 t/m 29 jaar € 7,43 € 11,03 € 18,68 € 36,45 € 53,33
30 jaar en ouder € 7,43 € 13,46 € 20,48 € 40,05 € 56,93
Tandheelkundige vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar zijn geregeld via de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen.

Extra aanvullende verzekeringen (inclusief 15,0% korting)

Leeftijd Extra Vitaal

0 t/m 17 jaar N.v.t.
18 jaar en ouder € 5,91

Maandpremies 2023

Premiebetaling voor het hele jaar vooruit: 1% extra korting en voor een halfjaar vooruit: 0,50% extra korting. Zilveren Kruis behoudt 
zich het recht voor om eventuele betalingskorting die bij een gekozen betalingsperiode (halfjaar en jaar) hoort jaarlijks aan te 
passen.
Als de ouders kiezen voor de basisverzekering Basis Budget, dan krijgen kinderen tot 18 jaar standaard de basisverzekering 
Basis Zeker.
Personen tot 18 jaar krijgen de hoogste aanvullende verzekering gratis waarvoor u of de andere ouder kiest.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze premietabel.

20
52

11
34

4 
/ B

ra
nc

he
 K

on
in

kl
ijk

e 
M

et
aa

lu
ni

e 
/ 1

1-
11

-2
02

2


