
Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 2020 

 

In 2020 veranderen de collectieve zorgverzekeringen in Nederland. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat de maximale wettelijke korting op de 

basisverzekering van 10 procent naar maximaal 5 procent teruggaat. Voor de aanvullende 

verzekeringen mogen de verzekeraars zelf blijven bepalen hoeveel korting ze geven.  

 

Wat betekenen deze veranderingen voor de collectieve zorgverzekering van KBO-PCOB? 

Vanwege de verlaging van de maximale wettelijke korting moeten alle zorgverzekeraars de 

collectieven opnieuw bekijken. Het KBO-PCOB-collectief bood een korting van 8 procent. Dat was 

bovengemiddeld hoog en slechts 2 procent onder het wettelijk maximum. Komend jaar bedraagt 

de korting 3 procent; in de collectieve verzekeringen voor senioren is dat niet alleen opnieuw 

boven het gemiddelde kortingspercentage maar ook ruim, zeker gezien de inhoud van het pakket 

en de extra vergoedingen. Het verlaagde kortingspercentage geldt alleen voor de 

basisverzekering. De korting op de aanvullende verzekeringen blijft 10 procent. Het Pakket Extra 

Aanvullend KBO-PCOB is ook in 2020 gratis. En de korting op het Pakket Extra Vitaal blijft 

25 procent. 

 

Over en weer garanderen KBO-PCOB en Zilveren Kruis elkaar exclusiviteit. Dat betekent dat 

Zilveren Kruis geen vergelijkbaar pakket biedt aan andere seniorenorganisaties en KBO-PCOB gaat 

geen overeenkomst aan met een andere zorgverzekeraar. Dit leidt tot een sterk aanbod voor alle 

leden van KBO-PCOB. Alleen al vanwege de gratis extra fysiotherapiebehandelingen is onze 

collectieve verzekering uniek. 

 

Bij de onderhandelingen hebben we naast de hoogte van het kortingspercentage stevig ingezet op 

handhaving van de 6 extra fysiotherapiebehandelingen (in ieder geval gerealiseerd voor 2020 en 

2021) en handhaving van de vergoeding voor de rijbewijskeuring. We weten dat dit belangrijke 

onderdelen van de collectieve verzekering zijn voor onze leden. Met het oog op ledenwerving 

ontvangen nieuwe leden die zich aansluiten bij de collectieve verzekering een 

lidmaatschapsvergoeding. 

 

Voor leden die nu nog niet profiteren van de korting bij Zilveren Kruis is het belangrijk om nog 

eens te onderstrepen dat Zilveren Kruis iedereen accepteert voor de basis- en aanvullende 

verzekeringen, ongeacht leeftijd en ziektegeschiedenis. (Alleen bij de tandartsverzekering met 3 

en 4 sterren worden enkele acceptatievragen gesteld.) U kunt dus met een gerust gevoel 

overstappen. Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het verenigingsbureau van KBO-

PCOB, info@kbo-pcob.nl, tel. 030-3 400 600. 
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