
Speciaal voor alle mensen in de zorg hebben we onze eigen 
zorgverzekering! De IZZ Zorgverzekering door VGZ biedt  
je extra vergoedingen voor zorg waar juist jij als zorg
medewerker vaak gebruik van maakt, zoals fysio therapie en 
mantelzorg. 

Profiteer van collectieve voordelen via je werkgever!

Gefeliciteerd met je nieuwe baan!
Kies voor de IZZ Zorgverzekering door VGZ, net als veel collega’s!

Incl. korting en met  
€ 385 eigen risico

Naam instelling

Collectiviteitsnummer

Basisverzekering 
Natura

 € 108,85

Al meer dan 40 jaar



Zorg ook goed voor jezelf!
Werk je in de zorg, dan heb je een bijzonder beroep.  

Waar soms alle hoop van mensen op is gericht. Maar er 

wordt ook veel van je gevraagd. Een passend zorgpakket 

is daarom extra belangrijk. De IZZ Zorgverzekering door 

VGZ en de aanvullende verzekeringen zijn speciaal voor 

jou bedoeld.

Meer informatie? www.vgzvoordezorg.nl/izz/nieuwe-baan

Overstappen. Hoe werkt het?
Situatie 1
Ik heb al een IZZ  
Zorgverzekering bij VGZ

Geef in Mijn IZZ Zorgverzekering 
je nieuwe werkgever door: www.
vgzvoordezorg.nl/inloggen.  
De wijziging gaat in per datum 
van in dienst treding. 

Situatie 2
Ik ben nu bij een andere 
verzekeraar collectief 
verzekerd

Sluit je nieuwe baan direct 
aan op je oude baan? Dan 
kun je binnen 30 dagen nadat 
je bent gestart bij je nieuwe 
werkgever overstappen naar de 
IZZ Zorgverzekering door VGZ. 
Is deze termijn verstreken of 
sluit je nieuwe baan niet direct 
aan? Dan kun je per 1 januari 
overstappen. Wij zeggen als 
je wilt, automatisch je huidige 
zorgverzekering voor je op.

Situatie 3
Ik ben nu bij een andere 
verzekeraar individueel 
verzekerd

Je kunt per 1 januari overstappen 
naar de IZZ Zorgverzekering 
door VGZ. Als je voor 1 januari 
naar ons overstapt, hoef je 
alleen je zorgverzekering bij 
ons af te sluiten. Wij zeggen als 
je wilt, automatisch je huidige 
zorgverzekering voor je op.

Al 447.000 verzekerden gingen je voor!

Pluspunten voor jou
  Ruime vergoedingen voor fysio 

therapie, mantelzorg en mindfulness

  Alles makkelijk regelen via de IZZ 
Zorgverzekering app

  Maximaal 10% collectiviteitskorting, 
ook voor andere gezinsleden

  Je werkgever betaalt vaak mee

Stel je eigen pakket samen en bereken je premie op  
www.vgzvoordezorg.nl/izz/nieuwe-baan

Al meer dan 40 jaarJe zorgzaken
makkelijk regelen
via de app!

D
13

12
2

0
19

0
1

http://www.vgzvoordezorg.nl/izz/nieuwe-baan

	naam: 
	nummer: 


