Bine ați venit la HollandZorg!
Sunteți asigurat de HollandZorg, specialistul în asigurări de sănătate pentru muncitorii cu rezidență
temporară.

Toate documentele din ‘My HollandZorg’
Veți avea acces imediat la asigurarea dvs. de sănătate Flexpolis prin mediul dvs. online personal ‘My
HollandZorg’.
În My HollandZorg veți găsi informații și
documente despre asigurarea dvs. de sănătate.
De asemenea, mai puteți găsi cardul european
pentru asigurarea de sănătate (EHIC).
Faceți o captură de ecran și salvați EHIC direct pe
telefonul dvs. Nu mai furnizăm carduri fizice.
Pentru informații despre card vizitați
hollandzorg.com/digital-ehic.

De ce aveți nevoie pentru a vă conecta în My HollandZorg?


Numărul dvs. de client. Numărul dvs. de client este menționat în polița pe care o veți primi de la
angajatorul dvs. Numărul dvs. de client este transmis și prin email. Veți primi acest email doar dacă v-ați
înregistrat cu adresa de email.




Telefonul dvs.
Numărul dvs. personal (BSN).

Conectați-vă pe My HollandZorg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deschideți pagina: hollandzorg.com/my.
Apăsați tasta: „Prima înregistrare”. Trebuie să vă înregistrați o singură dată.
Urmați pașii pentru a vă înregistra.
Apăsați tasta: „Login”, și pe hollandzorg.com/my.
Introduceți adresa de email și parola.
Introduceți codul E, pe care îl veți primi prin SMS.
Data viitoare când doriți să vă conectați pe My HollandZorg, nu va mai trebui să vă înregistrați; începeți
direct cu pasul 4.

Toate documentele dvs. importante pe My HollandZorg
Informații și documente
despre asigurarea de sănătate

Unde le găsiți pe
Hollandzorg.com/my

Detaliile dvs.

> My details

Verificați-le și completați orice detaliu lipsă precum numărul de telefon,
adresa de email și IBAN.

Programul dvs. de polițe
Aceasta este dovada asigurării. Puteți descărca programul polițelor și îl
puteți salva pe calculator.

Cardul dvs. european pentru asigurarea de sănătate (EHIC)
Salvați EHIC direct pe telefonul dvs. Aveți nevoie de EHIC pentru îngrijiri
medicale în afara Țărilor de Jos și în afara țării dvs. de rezidență. În astfel
de cazuri, apelați întotdeauna centrul de urgențe HollandZorg la numărul
de telefon +31 (570) 687 112. În Țările de Jos nu aveți nevoie de cardul de
asigurare pentru a merge la medic. Medicul vă va solicita cartea de
identitate și numărul de identificare (BSN).

Formularul dvs. S1
Puteți descărca acest formular după ce angajatorul dvs. a depus o cerere
în numele dvs. Cu acest formular declarați companiei de asigurări din țara
dvs. de reședință că aveți o asigurare de sănătate olandeză.

Solicitarea dvs.
Uneori, medicul dvs. vă emite factură. Puteți trimite solicitarea direct prin
My HollandZorg, cu condiția să fi introdus un cod IBAN. Vă vom informa
despre rambursare prin intermediul unui mesaj în My HollandZorg.

„Scrisoarea de dezabonare”
În momentul în care vă veți anula asigurarea de sănătate, noi vă vom
transmite o confirmare prin scrisoare.

(Detaliile mele)

> My health insurance
>

(Asigurarea mea de sănătate)
Download policy (Descarcă
polița)

> My health insurance
(Asigurarea mea de sănătate)

> My health insurance card
(Cardul meu de asigurare de
sănătate)

> My messages (Mesajele mele)

> Home (Acasă)
> Submit claim (Transmite
solicitare)

> My messages (Mesajele mele)

Pentru informații despre asigurarea de sănătate consultați și hollandzorg.com/flex-insurance

