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0 t/m 17 jaar 18 t/m 26 jaar Vanaf 27 jaar

Basisverzekering (verplicht) naturapolis € 0,- € 122,50 € 122,50

Basisverzekering (verplicht) restitutiepolis/Vrije keus zorgverlener € 0,- € 128,50 € 128,50

Aanvullende modules

Module Tand (€ 250,-) - 75% € 0,-  € 10,95  € 11,95 

Module Tand (€ 250,-) € 0,-  € 14,25  € 14,95 

Module Tand (€ 500,-) € 0,-  € 25,75  € 26,75 

Module Tand (€ 750,-) € 0,-  € 44,25  € 45,25 

Module Spieren & Gewrichten (€ 200,-) € 0,-  € 5,95  € 6,95 

Module Spieren & Gewrichten (€ 350,-) € 0,-  € 9,25  € 10,95 

Module Gezichtszorg & Orthodontie € 0,-  € 15,25  € 24,25 

Module Zorg & Herstel € 0,-  € 1,25  € 1,25 

Module Zorg in het buitenland Europa € 0,-  € 1,25  € 1,50 

Module Zorg in het buitenland Wereld € 0,-  € 1,75  € 1,95 

Module Tand ongeval (€ 10.000,-) € 0,-  € 0,95  € 0,95 

Module Alternatieve Geneeswijzen (€ 200,-) € 0,-  € 8,75  € 10,95 

Module Alternatieve Geneeswijzen (€ 350,-) € 0,-  € 13,25  € 15,75 

Had u deze verzekering in 2020 al aanstaan? Dan kunt u deze module in 2021 behouden. Op uw polisblad kunt u zien of de module aanstaat.  
De module Alternatieve Geneeswijzen kunt u niet tussentijds uitzetten. Ook is het niet mogelijk een hogere of lagere vergoeding te kiezen.  
U kunt de module wel per 31 december uitzetten. Dit regelt u zelf via MijnFBTO op fbto.nl. De module kan daarna niet meer aangezet worden.

FBTO Zorgverzekering
Maandpremies per 1 januari 2021

http://fbto.nl
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FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in 

Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.

20110034 21.01

Heeft u nog vragen?
Kijk op fbto.nl voor de contactmogelijkheden. We helpen u graag. 

Kortingstabel vrijwillig eigen risico

Basisverzekering (naturapolis) Vrije keus zorgverlener (restitutiepolis) 

Vrijwillig eigen risico per kalenderjaar 
voor verzekerde 18 jaar en ouder

Korting per maand Korting per maand

€ 0,-  € -    € -   

€ 200,-  € 8,80  € 10,- 

€ 500,-  € 22,-  € 25,- 

• Bovenstaande premies en kortingen gelden per maand.
• Premies zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
• Aanvullende modules kunnen alleen in combinatie met de Basisverzekering worden afgesloten.
• Verzekerden van 18 jaar en ouder hebben op de Basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,-.
• Vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op de Basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
• Voor verzekerden tot 18 jaar wordt geen premie voor de Basisverzekering berekend.
• Voor meeverzekerd(e) kind(eren) van 0 tot 18 jaar wordt geen premie berekend voor de aanvullende modules.
• Korting bij jaarbetaling 1%.
• 1-jarig contract.

http://www.fbto.nl/zorgverzekering/service
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