Bijlage 3.3.1
IZZ Zorgverzekering
Premies en werkgeversbijdrage 2017
(natura, inclusief collectiviteitskorting van 10%)
Nominale Premie
2017

2016

Werkgeversbijdrage 1)
2017

2016

BASISREGELING NATURA
Zonder vrijwillig eigen risico 3)

Met vrijwillig
eigen risico 3)

€ 98,95

€ 92,95

100

€ 95,95

€ 89,95

200

€ 92,95

€ 86,95

300

€ 89,95

€ 83,95

400

€ 86,95

€ 80,95

500

€ 83,95

€ 77,95

6,65% van het 6,75% van het
brutoloon
brutoloon
(maximaal over (maximaal over
€ 53.701)
€ 52.763)

De premie en het vrijwillige eigen risico gelden per persoon vanaf 18 jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
AANVULLENDE REGELINGEN
IZZ Bijzonder Bewust

€ 14,50

€ 13,50

-

-

IZZ Zorg voor de Zorg

€ 22,00

€ 21,00

€ 14,67 2)

€ 14,00 2)

IZZ Zorg voor de zorg + extra 1

€ 36,50

€ 33,50

€ 14,67 2)

€ 14,00 2)

IZZ Zorg voor de zorg + extra 2

€ 53,00

€ 49,00

€ 14,67 2)

€ 14,00 2)

IZZ Zorg voor de zorg + extra 3

€ 69,50

€ 67,50

€ 14,67 2)

€ 14,00 2)

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Kinderen van 18 jaar en ouder betalen premie en kunnen zelf hun aanvullend pakket kiezen.
1

) Naast de nominale premie die door de werknemer wordt betaald, betaalt de werkgever ook nog een
inkomensafhankelijke premie: de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze
werkgeversheffing bedraagt 6,65% over het brutoloon van de werknemer en wordt berekend over
maximaal € 53.701. De werkgever draagt die heffing af aan de belastingdienst.
2

) De werknemer ontvangt een werkgeversbijdrage in de premie voor het aanvullende pakket “IZZ Zorg
voor de Zorg” (voorheen de “basisaanvullende regeling”) voor zichzelf en voor zijn meeverzekerde
partner. Dat is een bruto bedrag waarover loonheffing wordt ingehouden.
3

) Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico voor elke verzekerde vanaf 18 jaar
€ 385 (niet gewijzigd ten opzichte van 2016: € 385).
Zie ook:
 http://www.izz.nl/wijzigingen2017
 http://www.izz.nl/zorgverzekering/premieoverzicht
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