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Wanneer je een verzekering afsluit krijg je automatisch te maken met voorwaarden
en regels. Ook bij Promovendum. Maar bij Promovendum profiteer je, wanneer je een
zorgverzekering afsluit, ook van veel voordelen.
Voor jouw gemak hebben we een aantal van deze regels en voordelen op een rij gezet.
Op onze website vind je de overige voorwaarden.
n Opleidingsgegevens
Wij gaan er vanuit dat jij alle gegevens bij een aanvraag naar waarheid invult. Hier vragen
wij je dan ook naar, aan het eind van het aanvraagproces. Promovendum behoudt zich
echter het recht voor de opleidingsgegevens te verifiëren.
n Looptijd
Door akkoord te gaan met de voorwaarden die behoren bij de zorgverzekering, verklaar
jij dat het aanvraagformulier zorgverzekering door jou naar waarheid is ingevuld. De door
jou gewenste zorgverzekering heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
n Automatische incasso
De premie, het wettelijk verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico
van jouw zorgverzekering en van jouw medeverzekerden worden door ons automatisch
geïncasseerd. Door akkoord te gaan met de voorwaarden geef je ons automatisch
toestemming om van het door jou opgegeven rekeningnummer te incasseren.

Mededelingen via e-mail
De polis en polisvoorwaarden sturen wij per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres. Ook mededelingen die samenhangen met de te sluiten verzekeringsovereenkomst,
ontvang je per e-mail.
n
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n Stichting Promovendum
Door het afsluiten van jouw zorgverzekering ben je automatisch en kosteloos aangesloten
bij de Stichting Promovendum. De Stichting Promovendum behartigt de belangen van
hoger opgeleiden en hun gezinsleden op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid.
n Anti fraude
Bij de aanvraag van jouw zorgverzekering vragen wij om jouw persoonsgegevens en die
van jouw medeverzekerden. Dat doen wij niet zomaar. Het doel hiervan is risico’s beheersen
en fraude tegengaan. Wij controleren jouw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Deze gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de
verzekeringsovereenkomst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In verband met een
verantwoord acceptatiebeleid kunnen de gegevens geraadpleegd worden bij de Stichting
CIS te Den Haag. Meer informatie hierover vind je op www.stichtingcis.nl. Hier vind je
ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Dit aanvraagformulier is opgesteld
conform de bepalingen van het Privacy Statement en de Cookie Verklaring die je op de
website van Promovendum kunt raadplegen.
n Risicodrager
De door jou aangevraagde zorgverzekering wordt ondergebracht bij een zorgverzekeraar
die optreedt als risicodrager. Die zorgverzekeraar kan geen eigendomsrechten ontlenen
aan deze verzekering. Promovendum, welke het juridische eigendomsrecht op deze
verzekering heeft, is door jou gemachtigd om het risico bij een andere risicodrager onder
te brengen indien Promovendum dat in jouw belang acht.
n Gecontracteerde zorg
Promovendum selecteert voor jou de beste zorgverleners in ziekenhuizen. Via de Zorgzoeker die je terug kunt vinden op onze website, vind je per ziekenhuis welke behandelingen vergoed worden. Wanneer je kiest voor een behandeling in een ziekenhuis die
niet is terug te vinden in onze Zorgzoeker, ontvang je een vergoeding van 80% van de
kosten.
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