Informatie over wettelijk Eigen Risico- factuur
Deze informatie is van belang indien u verzekerd bent bij CZ (of de Zorgverzekeringskoepel CZ, met
de daaronder vallende verzekeringen PZP, Delta Loyd en OHRA ).
Hoewel uw verzekering een contract heeft afgesloten met Mohsa Huidcentrum, mag een verzekering
besluiten om een deel van de zorg buiten dit contract te laten vallen. In het bijgevoegde financiële
overzicht van Uw Zorgverzekeraar staat vermeldt dat dit bij u het geval is. In dit overzicht staat om
welke nota/welke zorg dit gaat en dat deze zorg niet of niet volledig aan Mohsa Huidcentrum wordt
vergoedt.
Op het financiële overzicht wat u van CZ/CZ Koepel ontvangt/ heeft ontvangen staat wat CZ/CZ
Koepel niet vergoedt onder kopje “ Eigen Bijdrage” en “ Eigen Risico”.
De factuur die u nu ontvangt/ zult ontvangen gaat over dit Wettelijk verplicht Eigen Risico. Uw Eigen
Risico is een jaarlijks wettelijk bepaald deel van de zorgkosten die u moet betalen om dat u gebruik
maakt van o.a. medisch specialistische zorg. Dit bedrag is in 2017 en 2018 vastgesteld op 385 Euro
(of hoger indien u dit met uw zorgverzekering heeft afgesproken) .
CZ en de zorgverzekeringen die onder Koepel CZ vallen (CZ, PZP, Delta Loyd of OHRA) hebben
bepaald dat MohsA Huidcentrum, het wettelijk verplicht Eigen Risico rechtstreeks bij u moet
indienen (conform het bijgevoegde financiële overzicht van CZ/CZ Koepel). Vandaar dat u van
MohsA Huidcentrum de factuur voor dit Wettelijk verplicht Eigen Risico ontvangt.
Wij benadrukken dat het hier niet gaat om “eigen bijdrage”. Een eigen bijdrage voor zorg hoeft u
niet te betalen, niet aan Huidcentrum MohsA en ook niet aan uw zorgverzekering (zie ook website
www.mohsa.nl ). U betaalt bij MohsA Huidcentrum dan ook nooit meer dan in een ziekenhuis, voor
dezelfde zorg. Wel moet u (net als in het ziekenhuis) uw wettelijk Eigen Risico betalen.
Wij verzoeken u de factuur van het openstaande Wettelijk Eigen Risico (staande onder kopje Eigen
Risico op het financiële overzicht van CZ/CZ koepel aan Stichting MohsA over te maken, binnen de
gestelde betalingstermijn.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw Zorgverzekeraar of met MohsA
Huidcentrum (088-1666111) of debiteuren@mohsa.nl

