Handleiding zorgvergelijkingsmodule
De vergelijkingsmodule in hoofdlijnen
 Vul minimaal uw geboortedatum en uw geslacht in.



Wilt u eerst vergelijken? Dan komt u op het volgende scherm uit. Hier kunt u bij
‘Keuzevrijheid’ ook aangeven of u een naturapolis wenst of een restitutiepolis (of dat u
geen voorkeur heeft) en kunt u aangeven dat u enkel de verzekeringen wenst te zien
waarvoor geen medische selectie geldt. Klik op de
voor meer informatie over het
eigen risico, keuzevrijheid en acceptatie.

Na het invullen van de gewenste dekkingen, zijn er zes keuzemogelijkheden:
1. U vergelijkt uw huidige zorgverzekering met vergelijkbare producten (invullen gewenste
dekkingen is niet nodig);
2. U vergelijkt uw huidige zorgverzekering met opgegeven dekkingsvoorkeuren;
3. U maakt een vergelijking tussen producten;
4. U vraagt een offerte aan;
5. U wilt de verzekering afsluiten;
6. U wilt direct gebruikmaken van de korting en sluit uw verzekering over naar ons collectief.

1. Huidige zorgverzekering vergelijken met vergelijkbare producten



Vul bij ‘Huidige zorgverzekering vergelijken?’ uw huidige pakket in
Via ‘Toon resultaten’ krijgt u uw huidige verzekering te zien en twee vergelijkbare
alternatieven. Door op het kruisje te klikken krijgt u alle resultaten te zien.

U kunt de verzekeringen die u wilt vergelijken openen: klik rechts op het driehoekje naar
beneden en vervolgens op ‘Vergelijken’.

2. Vergelijken met gewenste dekkingsvoorkeuren



Vul minimaal uw geboortedatum en uw geslacht in.
Vul vervolgens daaronder alle gewenste dekkingen in en klik op ‘Toon resultaten’

U kunt hierin extra voorkeuren aangeven. Bijvoorbeeld extra fysiotherapie, zwangerschap,
etc. Overigens dit komt alleen naar voren indien dit voor u van toepassing is. Dus een 48jarige man krijgt geen zwangerschap te zien.

3. Een vergelijking maken tussen producten


Vul alle gewenste dekkingen in. Klik op ‘Toon resultaten’ en open de voor u
aantrekkelijke verzekeringen door op het driehoekje aan de rechterkant te klikken (Klik
wel eerst onderaan de ongewenste verzekeraars weg doormiddel van het kruisje rechts
erboven)

‘




Klik op ‘Vergelijk’ en open de volgende die u wilt vergelijken. Klik nogmaals op ‘Vergelijk’
Hier komt dan de optie ‘Toon vergelijkingen’ onderin uw scherm. Klik hierop om de
producten te vergelijken

Voorbeeld van een resultaat: Hier kunt u ook de diepte ingaan, door de keuze ‘Vergelijk de
polisvoorwaarden’. De polisvoorwaarden kunnen ook verder uitgeklapt worden en u kunt in
de voorwaarden zoeken met de functie CTRL – F.

4. Een offerte versturen naar de verzekerde



Wanneer u graag een informatiepakket (offerte) wilt ontvangen van de geselecteerde
verzekering (zie 3. Een vergelijking maken tussen producten.), klik dan op ‘Offerte’
Vul vervolgens al uw gegevens in en klik op ‘Versturen’

5. U wilt de verzekering afsluiten
1. Wanneer u de geselecteerde verzekering wilt aanvragen (zie 3. Een vergelijking maken
tussen producten.), klik dan op ‘Sluit verzekering af’
2. U komt op de website van de verzekeraar terecht. Vul vervolgens al uw gegevens in en
klik op ‘Versturen’

6. Een verzekering oversluiten naar ons collectief
(intermediairswijziging)






Klik op ‘Toon resultaten’ en ga vervolgens naar de maatschappij waar u op dit moment
verzekerd bent. LET OP! U hoeft niet de pakketten te selecteren, zoals u die nu heeft
Klik het scherm met de ‘Te vergelijken verzekeringen’ weg met kruisje
Klik op de verzekeraar van uw keuze en vervolgens op ‘Deze heb ik en ik wil korting’
Wanneer u ‘Deze heb ik en ik wil korting’ aanvinkt komt u direct in de digitale
intermediairwijziging. Vul vervolgens al uw gegevens in
Klik op ‘Oversluiten’. Er gaat automatisch een e-mail naar de verzekeringsmaatschappij
en u ontvangt in veel gevallen al per de eerste van de eerstvolgende maand de korting

