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Informatie voor verenigingsbesturen

Waarschuwing en bericht over misleiding
Circa anderhalf jaar geleden bleek het voor Philips' gepensioneerden mogelijk een zogenaamd
voordelige zorgverzekering via ABN-AMRO bij IAK af te sluiten. Hierbij is het beeld bij de
gepensioneerden ontstaan dat men dan deel zou nemen aan het zorgverzekeringscollectief dat
voor Philips' gepensioneerden inderdaad bij IAK bestaat. Dit is een misvatting. Een misvatting
die het gevolg was van een wel heel ruime interpretatie door ABN-AMRO van enige gesprekken
uit een recent verleden.
De verzekering die ABN-AMRO zou kunnen verstrekken zou goedkoper zijn. Wij stellen vast
dat hetgeen De Bank aanbood c.q. aanbiedt een zorgverzekeringspakket betreft met een
afwijkende inhoud en een mindere dekking!
De Federatie (FPVG) wil er met nadruk op wijzen dat er in 2006 door Philips in
samenwerking met de Federatie een zorgcollectief (collectiviteitsnummer 1482) werd
ingericht en ondergebracht bij IAK. Dit collectief is t.b.v.: Philips gepensioneerden,
“Vrommers”, zij die met een speciale vertrekregeling Philips verlaten hebben en voorts
personen die behoren tot de Federatie. Personen die hieraan voldoen kunnen zonder
tussenkomst van De Bank toetreden tot het collectief 1482 met alle voordelen van dien.
Jaarlijks wordt in overleg met IAK door de combinatie Philips/FPVG overlegd hoe en in welke
mate de polissen aangepast moeten worden. Hierbij is het streven om de best mogelijke
prijs/kwaliteitsverhouding te bereiken. De Federatie zet consequent in op handhaven van vrije
artsenkeuze, second opinion en zinvolle vergoedingen voor hulpmiddelen, fysiotherapie e.d..
Dankzij het zorgcollectief heeft de Federatie een onderhandelingspositie die de individuele
verzekerde niet heeft.
Op dit moment bestaat er een meerjaren contract tussen Philips en FPVG enerzijds en IAK/VGZ
anderzijds waardoor collectief 1482 voor ruime tijd gevrijwaard is van grote prijsstijgingen.
ABN-AMRO is in deze geen contract partij en de bank weet dat ook. Desgevraagd werd door
IAK en Philips nog eens bevestigd dat met betrekking tot de zorgverzekering er geen contract
met ABN-AMRO bestaat.
Met het bovenstaande zou de ontstane verwarring tot het verleden moeten behoren.
Tot onze verbazing, nu het einde van het jaar in zicht komt en klanten zich weer beraden op de
zorgverzekering voor het komende jaar, is er weer het gerucht dat de Philips gepensioneerde via
de bank een betere zorgpolis kan krijgen. Enige gepensioneerden die zich bij IAK gemeld
hebben wisten te melden dat ABN-AMRO het collectief zou hebben overgenomen. Of dit
precies klopt kunnen wij niet verifiëren, echter het feit dat dit gerucht rond gaat is ernstig genoeg
om hierop duidelijk te reageren.
Wij hebben hier te doen met een onverkwikkelijke vorm van misleiding. Deze misleiding maakt
dat onze betrouwbaarheid in twijfel getrokken wordt en is schadelijk voor het imago van Philips,
de Federatie en IAK. Maar erger nog de nietsvermoedende Philips gepensioneerde wordt
bedrogen!
Commissie Zorg en Zorgverzekeringen.

