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DSW Zorgpremie 2015
DSW heeft vandaag haar zorgpremie voor 2015 naar buiten gebracht. Zoals al eerder op onze website
is benoemd moet men altijd voorzichtig zijn met speculeren over de hoogte van de premie. Dat zien
we nu ook terug, gezien DSW de zorgpremie 2015 heeft vastgesteld op 1.140 euro op jaarbasis. Dit is
hetzelfde als afgelopen jaar, wat neer komt op een bedrag van 95 euro per maand voor het
basispakket.

Geld terug voor DSW klanten
Klanten van DSW kunnen komende periode ook nog een brief verwachten van de zorgverzekeraar
waarin de hoogte van het bedrag staat dat men terug krijgt van de zorgverzekeraar. Dit is namelijk te
veel betaalde premie, wat DSW als een van de weinige zorgverzekeraars teruggeeft aan wie het
toebehoort. Dit zijn uiteraard de klanten!
DSW komt zoals ieder jaar traditiegetrouw een week na ''prinsjesdag'' met de prijs voor het
basispakket. Het grote rekenen gaat nu beginnen bij de "grote" zorgverzekeraars. Zij zullen wachten
tot het laatste moment om de concurrentie nog net een halve euro voor te blijven. Komende weken
dus meer duidelijkheid over wat de premies gaan doen. Volgen ze het voorbeeld van DSW door hun
eigen reserves aan te bieden om de premie stabiel te houden? Of gaan ze dit keer niet mee en gaat
de premie toch stijgen? Uiterlijk 19 november moeten alle prijzen van alle zorgverzekeraar bekend
zijn en kunt u een goede vergelijking maken van uw zorgverzekering

Waarom kan DSW dit wel al zo snel?
DSW is een redelijke zorgverzekeraar met ongeveer 440.000 klanten. Echter heeft DSW geen grote
collectiviteiten en bieden ze geen ﬁkse kortingen aan andere partijen, waardoor ze de prijs extra
scherp kunnen houden ten opzichte van de concurrenten. Daar komt tevens bij dat DSW een van de
rijkste zorgverzekeraars is van dit moment (terug gerekend naar het aantal verzekerden).
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