VOORWAARDEN
Zorgvoorzieningenfonds Basiszorg - Persoonlijke Lening
De personen die in aanmerking wensen te komen voor een PLB dienen onder meer aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
Over een vast inkomen beschikken aan de hand waarvan kan worden beoordeeld dat gedurende de looptijd
van de lening aan de aflossingsverplichtingen kan worden voldaan,
In loondienst zijn,
De aflossing mag niet meer dan 10% bedragen van de bruto bezoldiging/ het brutosalaris (na aftrek van
overwerk en eenmalige uitkeringen),
De aanvrager dient minimaal een basiszorgverzekering te hebben,
Indien de aanvrager geen vaste loontrekker is, maar zelfstandige is/vrij beroep heeft zal die over een borg
moeten beschikken
Afhankelijk van het geleende bedrag dient de aanvrager die geen salaris/girorekeninghouder is van de SVCB,
één of meerdere borgen te hebben. SZF verzekerden moeten ook een borg hebben.
De lening zal uitsluitend worden gebruikt ter dekking van de meerkosten van:
a. specialistische medische behandelingen;
b. medische verrichtingen;
c. medicamenten;
d. orthopedische, visuele, auditieve, cardiologische kunst - en hulpmiddelen;
e. vooruitbetaling jaar premie;
f. betaling achterstallige premie;
g. overige meerkosten waarover het Bestuur beslist.

Basis in te leveren bescheiden:
-

Volledig ingevuld en ondertekend Aanvraag formulier en volledig ingevuld en ondertekend Borg
formulier(en),

-

Originele Loonslip/ inkomensoverzicht (geldt voor zowel de aanvrager als de eventuele borgen),

-

Werkgeversverklaring (geldt voor zowel de aanvrager als eventuele borgen),

-

Uittreksel Bevolkingsregister,

-

Indien er een borg betrokken is die gehuwd is, zal er ook een uittreksel van de partner nodig zijn en

-

Indien de aanvrager/aanvraagster een zelfstandig beroep uitoefent, dan een K.K.F uittreksel of
eventueel een fotokopie van de bedrijfsvergunning

-

Factuur van de dienstverlener / of zorgverzekeraar (bij premiebetaling)

-

Garantiestelling van de zorgverzekeraar / en Min. Sozavo (indien van toepassing)

-

Geldig verzekeringsbewijs.

-

Aanvraag indienen op de afdeling kredieten (Dhr. Groenewoud) bij de VCB bank aan de Waterkant
104 of alle andere filialen van de VCB Bank.

-

De aanvragen met de onderliggende stukken kunnen ook worden ingediend bij het Uitvoeringsorgaan
Basiszorg en zullen worden doorgeleid naar de VCB bank voor verdere afhandeling.
E-mail: info@basiszorg.sr. | WhatsApp: 7202205

