PERSBERICHT
Utrecht, dinsdag 19 november 2013

Ook in 2014 een Ditzo Zorgverzekering
met vrije keuze tegen een scherpe
premie
Online verzekeraar Ditzo biedt in 2014 een zorgverzekering aan vanaf € 66,75 per maand
bij een eigen risico van € 860,- per jaar. Klanten behouden altijd vrije keuze over de zorg
die ze ontvangen en daarmee voor het ziekenhuis en de specialist waar ze behandeld
willen worden.
De basispremie voor de zorgverzekering van Ditzo is € 86,75 bij een verplicht eigen risico van
€ 360,-. Ditzo biedt ook drie aanvullende zorgverzekeringen: ZorgGoed, ZorgBeter en
ZorgBest. Bijvoorbeeld voor de kosten van fysiotherapie of zorg bij zwangerschap. Voor
mondzorg kunnen klanten kiezen uit TandGoed, TandBeter en TandBest. Kinderen tot 18 jaar
zijn automatisch meeverzekerd.
Altijd vrije keuze
De zorgverzekering van Ditzo biedt klanten altijd vrije keuze voor ziekenhuizen en
specialisten. Klanten bepalen zelf welke zorg ze verzekeren, de hoogte van het eigen risico
en waar ze behandeld willen worden.
Alle zorgzaken zo geregeld
De zorgverzekering van Ditzo is eenvoudig binnen 5 minuten online af te sluiten. Dat kan via
de vernieuwde website van Ditzo die toegankelijk is via smartphone, tablet en desktop. Voor
nieuwe klanten regelt Ditzo gratis de overstap van hun oude zorgverzekeraar. Via ‘Mijn
Zorgverzekering’ hebben klanten toegang tot al hun zorgzaken, zoals het eigen risico en
declaraties, zodat zij direct inzicht hebben in hun zorgkosten.
***
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Over Ditzo
Verzekeren begint bij jouw gemak. Niet bij het gemak van een verzekeraar. Het is tenslotte
niet iets waar je elke dag mee bezig wilt zijn. Laat staan je druk over wilt maken. Daarom wil
je alles direct goed geregeld hebben. Wij bieden je verzekeringen die zijn toegespitst op wat
je echt nodig hebt. Verzekeringen met heldere voorwaarden die je gemakkelijk kunt
aanpassen. Waar en wanneer je maar wilt. Heb je ons nodig? Wij staan voor je klaar, 24 uur
per dag, 7 dagen per week.

