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Szanowny ubezpieczony,

W dniu dzisiejszym ogłaszamy wysokość składki za rok 2020. W tym piśmie wyjaśniamy, ile zapłacą

Państwo w 2020 roku za nasze ubezpieczenie zdrowotne HollandZorg Flexpolis i jak można

dostosować swój pakiet dla pracowników tymczasowych. Informujemy również o (ustawowych)

zmianach w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne Flexpolis 2020

Za pośrednictwem swojego pracodawcy wykupiłeś ubezpieczenie zdrowotne HollandZorg Flexpolis.

Poza podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym Flexpolis oferuje również dodatkowe

ubezpieczenie z rozszerzonym pakietem No Risk I i No Risk II.

Oferta No Risk I pokrywa ustawowy wkład własny w kwocie 385,- EUR. Polisa No Risk II pokrywa m.in.

dobrowolny udział własny w wysokości 500,- EUR. W poniższym zestawieniu znajdziesz sposób, w jaki

naliczana jest składka za ubezpieczenie zdrowotne, Twoja zniżka i kwota, którą będziesz płacił

miesięcznie od 1 stycznia 2020 r.

Składka miesięczna

Ubezpieczenie podstawowe, w tym 385 euro obowiązkowego udziału własnego € 121,80

Rabat przy 500 euro dobrowolnego udziału własnego € 19,50 -

Składka na ubezpieczenie podstawowe € 102,30

No Risk I € 5,25 +

No Risk II € 0,00 +

Składka netto (kwota, którą płacą Państwo co miesiąc) € 107,55

Zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia

Rząd co roku określa treść podstawowego ubezpieczenia. W załączniku „Zmiany 2020” znajdziesz

więcej informacji na temat zmian, które nastąpią od 1 stycznia.

Zobacz na stronie hollandzorg.com/flex2020 w celu uzyskania dodatkowych informacji

Więcej informacji na temat HollandZorg Flexpolis znajdziesz na stronie hollandzorg.com/flex2020.

Czy nadal masz pytania? Inne sposoby kontaktu z nami zostały również wymienione w tym miejscu.

Z wyrazami szacunku,

HollandZorg

Arné van den Boom

Dyrektor

Załącznik: Zmiany 2020



1) Ta zmiana w pakiecie ubezpieczenia nie została jeszcze formalnie zaakceptowana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej podczas powstawania projektu zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres ubezpieczenia podstawowego jest rokrocznie określany przez rząd. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące najważniejszych 
zmian w pakiecie podstawowym, które wejdą w życie w roku 2020. Dodatkowe ubezpieczenie będące ofertą No Risk I i No Risk II nie 
ulega zmianie. Nasz pełen regulamin ubezpieczenia znajdziesz na stronie hollandzorg.com/flexpolis. 
 
 
Zmiany w ubezpieczeniu podstawowym 
 
Nowość: opieka medyczna dla określonych grup pacjentów 
Ten rodzaj opieki medycznej jest dedykowany pacjentom, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, mieszkają w domu, ale 
mogą mieć potrzebę skorzystania z dodatkowej pomocy, na przykład słabsze, starsze osoby, osoby z wrodzonym uszkodzeniem 
mózgu oraz osoby w wieku 18 lat i starsze z niepełnosprawnością umysłową. 
 
Ta forma opieki polega na tym, iż w pierwszej kolejności zostają zidentyfikowane potrzeby pacjenta dotyczące pożądanej opieki 
(diagnostyka), następnie ma miejsce ukierunkowana konsultacja medyczna z lekarzem prowadzącym (konsultacje), w dalszym 
etapie zostaje sporządzony plan leczenia oraz prowadzony jest jego nadzór wykonawczy. Nie jesteś uprawniony do tej formy 
opieki, jeżeli nie posiadasz zaleceń zgodnych z Ustawą o opiece długoterminowej. 
 
Zalecenia tej formy opieki mogą zostać wydane przez lekarza specjalistę medycyny geriatrycznej lub lekarza ze specjalizacją 
leczenia osób z niepełnosprawnością umysłową. Aby ubezpieczony mógł skorzystać z tych usług powinien posiadać skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Ta forma opieki podlega kwocie zarezerwowanej na obowiązkowy udział własny. 
 
Przewóz chorych w pozycji siedzącej 
Od roku 2020 masz również prawo do złożenia wniosku o zwrot kosztów transportu medycznego dla pacjentów przewożonych w 
pozycji siedzącej, aczkolwiek ma to zastosowanie tylko w przypadku, jeżeli takie zalecenia zostały wydane przez geriatryczną 
opiekę rehabilitacyjną. 
 
Przewóz chorych w pozycji siedzącej w połączeniu z noclegiem 
Czy podróż z domu do miejsca, w którym jesteś leczony zajmuje dużo czasu i musisz codziennie dojeżdżać? Od roku 2020 będziesz 
miał prawo do zwrotu kosztów noclegu w zamian za zwrot kosztów transportu dla osoby w pozycji siedzącej. Aby móc skorzystać z 
tej opcji powinieneś spełnić następujące warunki: 
 
• masz prawo do skorzystania z przewozu chorych w pozycji siedzącej; i 
• masz zapotrzebowanie na taką formę transportu przez minimum trzy dni z rzędu; i 
• pobyt z noclegiem jest mniej obciążający dla Ciebie niż codzienny transport z domu do miejsca leczenia. 
 
Jeżeli spełniasz powyższe warunki to masz prawo do skorzystania z transportu w obie strony z miejsca zamieszkania do miejsca 
leczenia i prawo do zwrotu kosztów za dwa lub więcej noclegów w pobliżu miejsca leczenia. Zwrot kosztów za nocleg wynosi 
maksymalnie 75 EUR za jedną noc.1)  Sam jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie noclegu. 
 
Podobnie jak w przypadku kosztów transportu jesteś zobowiązany do złożenia wniosku na piśmie w sprawie zwrotu kosztów za 
nocleg. W sytuacji, w której zdecydujesz się do skorzystania z noclegu obowiązuje ustawowa opłata własna za podróż w obie 
strony do miejsca leczenia. 
 
Opieka farmaceutyczna i nowe leki farmaceutyczne  
Każdego roku wprowadzanych jest wiele zmian na liście leków, które są refundowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 
Ubezpieczenia zdrowotnego. Krótkie podsumowanie wszystkich zachodzących zmian nie jest możliwe w tym miejscu. Na stronie 
hollandzorg.com/flexpolis znajdziesz odniesienie do Regulaminu ubezpieczenia zdrowotnego. W tym miejscu w każdej chwili 
znajdziesz aktualną listę. 
 
Produkty farmaceutyczne do leczenia farmaceutycznego1) 
Od roku 2020 zostaje rozszerzone prawo do niektórych produktów farmaceutycznych, które są przygotowywane bezpośrednio w 
aptece przez farmaceutę. Dotyczy to głównie preparatów farmaceutycznych, które są (prawie) równoważne z zarejestrowanymi 
lekami, ale które zdaniem ministra są zbyt drogie, aby zostały włączone do pakietu. Dotyczy to też preparatów farmaceutycznych, 
które są (prawie) równoważne z zarejestrowanymi lekami, aczkolwiek nie są (jeszcze) ujęte w pakiecie ubezpieczeniowym przez 
ministra i które nie zostały jeszcze wyłączone z pakietu ubezpieczeniowego przez ministra. 
 

  



Leki farmaceutyczne będące częścią specjalistycznej opieki medycznej 
W ramach specjalistycznego leczenia masz prawo do niektórych, często drogich leków. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
wyłączył niektóre leki farmaceutyczne z tej listy. To zestawienie jest nieustannie modyfikowane. Aktualna lista znajduje się na 
stronie hollandzorg.com. Na wniosek istnieje możliwość otrzymania tej listy pocztą. 
 
Pułapy obrotu i umowy dotyczące wolumenu 
Zawieramy roczne umowy z usługodawcami dotyczące kosztów i jakości opieki zdrowotnej. Regularnie uzgadniamy maksymalny 
zwrot w skali roku (pułap obrotu). Zasadniczo nie zawieramy umów dotyczących ilości opieki, jaką powinien świadczyć dostawca 
usług (umowa dotycząca wielkości). 
 
Dokładamy wszelkich starań, aby umowy dotyczące pułapu obrotu nie miały dla Ciebie żadnych konsekwencji. Możesz skorzystać z 
usług lub wizyt u usługodawców, nawet jeśli osiągnięty został pułap obrotu. Jeśli jednak istnieje jednostka świadcząca usługi 
medyczne, która nie chce już świadczyć swoich usług po osiągnięciu pułapu obrotu, pomożemy Ci znaleźć innego usługodawcę, 
który może zapewnić Tobie opiekę.  
 
Opieka i opieka pielęgniarska bez pobytu 
Oprócz pielęgniarki środowiskowej i pielęgniarki specjalistycznej, pielęgniarka dziecięca może teraz również określić wskazanie do 
korzystania z opieki i opieki bez pobytu oraz sporządzić plan opieki. 
 
Od roku 2020 poniżej wymienione podmioty świadczące swoje usługi w ramach opieki zdrowotnej mogą zapewniać opiekę 
zdrowotną. 
• pielęgniarka dyplomowana; 
• pielęgniarka środowiskowa; 
• pielęgniarka z dyplomem MBO (średnie wykształcenie zawodowe), która ukończyła kierunek: pielęgniarstwo; 
• opiekun/ opiekunka (IG, C lub D) z dyplomem na poziomie MBO (średnie wykształcenie zawodowe) 3; 
• osoba będąca opiekunem z dyplomem w zakresie Pomocy i Opieki Społecznej, która uzyskała dyplom na poziomie MBO 

(średnie wykształcenie zawodowe) 2. 
 
W celu uzyskania usługi opieki rehabilitacyjnej u niezakontraktowanego świadczeniodawcy opieki medycznej muszą Państwo 
uzyskać od nas pisemną zgodę zanim dojdzie do świadczenia tej usługi. W celu złożenia wniosku możesz skorzystać z formularza 
dla niezakontraktowanego usługodawcy opieki zdrowotnej. Ten formularz znajdziesz na stronie hollandzorg.com/flexpolis. Na 
wniosek istnieje możliwość otrzymania go pocztą. W przypadku zmiany planu opieki ubezpieczony musi ponownie uzyskać od 
ubezpieczyciela pozwolenie na piśmie, zanim skorzysta z nowej opieki.  
 
Opieka dentystyczna 
Pełne zaopatrzenie protetyczne (wyjmowane) zarówno szczęki, jak i żuchwy, w razie potrzeby z umieszczeniem implantów, musi 
zostać dopasowane, wykonane i umieszczone przez technika dentystycznego. W tym celu potrzebujesz skierowania od 
stomatologa. 
 
Zwrot kosztów za produkty farmaceutyczne 
Jeżeli lekarz prowadzący przepisze Ci nowy lek, otrzymasz go z apteki po raz pierwszy tylko na 15 dni lub otrzymasz najmniejsze 
dostępne opakowanie. 
 
Pobyt w placówce opieki poszpitalnej 
Ustalenia przejściowe nie będą obowiązywały od 2020 roku. 
 
Rzucanie palenia 
W przypadku gdy program rzucanie palenia oferowany przez usługodawcę, który nie jest lekarzem prowadzącym, powinien być 
zarejestrowany w Rejestrze jakości programu rzucanie palenia i jednocześnie powinien spełniać Standardy w zakresie uzależnienia 
od tytoniu z 2019 roku. 
 
Doradztwo i opieka w dążeniu do zdrowego stylu życia 
Usługi w zakresie doradztwa w dążeniu do zdrowego stylu życia w roku 2020 mogą również zostać zapewnione przez jednostkę, z 
którą podpisaliśmy umowę. 
 
Indeksacja ustawowego wkładu własnego i refundacja do budżetu Ubezpieczenia opieki zdrowotnej 
Zwiększono ustawowy wkład własny na opiekę macierzyńską, transport pacjentów przewożonych w pozycji siedzącej i niektóre 
pomoce medyczne. Dokładną wartość można znaleźć w warunkach ubezpieczenia i na stronie hollandzorg.com/flexpolis. 
Dostosowano również maksymalny zwrot kosztów opieki z budżetu osobistego wynikający z Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Dokładną wartość znajdziesz w Okręgowym regulaminie pielęgniarskim. 
 
 


