Declaratieformulier
Reiskosten ziekenbezoek

Dit formulier kunt u gebruiken om uw declaratie voor reiskosten ziekenbezoek in te dienen bij de PZP.
Op de achterzijde van dit formulier vindt u meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat de PZP uw reiskosten
vergoedt. Lees eerst deze toelichting voordat u het declaratieformulier invult.

Verzekerdengegevens
Relatienummer:
Naam:

			

 de heer  mevrouw

Geboortedatum:

				

Adres:
Postcode:

Woonplaats: 		

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2: 		

E-mail:

Opnamedatum:
Naam ziekenhuis:

		 Ontslagdatum (indien bekend): 			

		
Plaats: 			

		
Naam bezoeker:

		
Relatienummer: 			

Adres bezoeker:

							

Postcode:

		
Woonplaats: 			

Data bezoek

Postcode huisadres opgenomen verzekerde

Postcode ziekenhuis/instelling

Totaal aantal bezoeken:

Ondertekening verzekerde
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Naam:
Plaats: 							

Handtekening verzekerde:
Pagina 1 van 2

476.527.001.002.1742

Datum:

Belangrijk!
• Reiskosten ziekenbezoek worden uitsluitend volgens voorwaarden vergoed aan de opgenomen verzekerde.
• De vergoeding van reiskosten ziekenbezoek is alleen mogelijk als het opgenomen gezinslid een aanvullende verzekering Plus PZP
heeft afgesloten.
• Vanuit de aanvullende verzekering Plus PZP vergoeden wij maximaal € 0,10 per kilometer, eenmaal per twee dagen bij een opname van
minimaal 15 dagen en een minimale reisafstand enkele reis van 40 kilometer. De voorwaarden vindt u op www.pzp.nl/voorwaarden.
• Wij verzoeken u een bewijs van opname en ontslag mee te sturen met dit declaratieformulier.
• De reiskosten ziekenbezoek worden door ons berekend vanaf de postcode van het huisadres van de opgenomen verzekerde, naar de
postcode van de instelling waarin hij/zij is opgenomen.
• Taxivervoer en parekeerkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
• De PZP neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Maak een foto van het ingevulde formulier en dien het in via de app ‘PZP Declareren’ of via Mijn PZP. U Kunt het formulier ook sturen naar:
PZP, afdeling Declaraties PZP, Postbus 4322, 5004 JH Tilburg.
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Declaraties PZP, telefoonnummer (013) 593 81 00.
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