Bijlage 3.3.1
IZZ Zorgverzekeringen
Premies en werkgeversbijdrage 2020

Nominale premie

Werkgeversbijdrage

2020

2020

Basisverzekering Bewuzt zonder
vrijwillig eigen risico 3)

€ 107,95

inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Basisverzekering Nature zonder
vrijwillig eigen risico 3)

€ 113,95

Basisverzekering Restitutie
zonder vrijwillig eigen risico 3)

6,7% van het brutoloon (maximaal
over € 57.214)*

€ 121,31

VGZ

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

€ 15.95

VGZ Zorg voor de Zorg

€ 20.45

€ 13,63

VGZ zorg voor de zorg +extra 1

€ 37,50

€ 13,63

VGZ zorg voor de zorg +extra 2

€ 55,50

€ 13,63

VGZ zorg voor de zorg +extra 3

€ 72,95

€ 13,63

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

) 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 6,7 % over het brutoloon van de werknemer en wordt berekend over maximaal € 57.214. De
werkgever draagt die heffing af aan de belastingdienst.
2

) De werknemer die reeds op 1 december 2019 het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket had, behoudt de
werkgeversbijdrage voor zichzelf en voor zijn meeverzekerde partner (= garantieregeling). De bruto
werkgeversbijdrage is 2/3e van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket . Dit is een bruto bedrag waarover
loonheffing wordt ingehouden.
3

) Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico voor elke verzekerde vanaf 18 jaar € 385
(niet gewijzigd ten opzichte van 2019: € 385). Het maximale eigen risico bedraagt voor 2020 € 885. Hoe hoger
het eigen risico, hoe lager de premie.

Bijlage 3.3.1
IZZ Zorgverzekeringen
Premies en werkgeversbijdrage 2020

CZ

Nominale premie

Werkgeversbijdrage

2020

2020

Basisverzekering ZorgBewust
(Natura) zonder vrijwillig eigen
€ 109,20
inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
risico 3)
6,7% van het brutoloon (maximaal
Basisverzekering Zorg op Maat
over € 57.214)*
(Natura) zonder vrijwillig eigen
€ 114,90
risico 3)
Basisverzekering Zorgkeuze
(Restitutie) zonder vrijwillig
€ 121,08
eigen risico 3)
De premie en het vrijwillige eigen risico gelden per persoon vanaf 18 jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
AANVULLENDE REGELINGEN
CZ ZorgGoed

€ 6.35

CZ Zorg voor de Zorg

€ 20.85

€ 13,90

CZ Zorg voor de Zorg Compleet

€ 67,70

€ 13,90

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

) 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 6,7% over het brutoloon van de werknemer en wordt berekend over maximaal € 57.214. De
werkgever draagt die heffing af aan de belastingdienst.
2

) De werknemer die reeds op 1 december 2019 het aanvullende CZ Zorg voor de Zorg had, behoudt de
werkgeversbijdrage voor zichzelf en voor zijn meeverzekerde partner (= garantieregeling). De bruto
werkgeversbijdrage is 2/3e van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket . Dit is een bruto bedrag waarover
loonheffing wordt ingehouden.
3

) Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico voor elke verzekerde vanaf 18 jaar € 385
(niet gewijzigd ten opzichte van 2019: € 385). Het maximale eigen risico bedraagt voor 2020 € 885. Hoe hoger
het eigen risico, hoe lager de premie.

