
 

 

Staatsziekenfonds 
Hoofdkantoor: 

Frederik Derbystraat # 107-111 
Paramaribo-Suriname 

Tel.: 477101  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 

tussen 07.00 uur en 15.00 uur  
E-mail: stgszf@sr.net 

Website: www.staatsziekenfonds.sr 
 

Filiaal Tel.nr. Adres 

1.Albina 0342049 Luitenant Weyneweg, 

Hoofdweg- Marowijne 

2.Apoera 6803015 Frederick Nataniel Jamesweg 

3.Brokopondo 0324020 Aloesoebanjaweg # 01 

4.Commewijne 0355226 Oost-Westverbinding # 189c 

Meerzorg 

5.Lelydorp 0367587 Lelymall, Unit 13-            

Indira Ghandiweg - Wanica 

6.Moengo 0341702 Rooselveltlaan # 13  

Marowijne 

7.Nickerie 0232180 R.P. Barosstraat # 41          

Nw Nickerie 

8.Para 0352012 Kennedyweg # 138 

Onverwacht 

9.Saramacca 0327520 Sidodadiweg # 144     

Groningen 

 
 
 

SZF BROCHURE  

AANVULLENDE  VERZEKERING 

 

SZF- Hogere Klasse ligging: 
in de 1ste  of 2de  klasse 
 


SZF-verzekerden kunnen naast hun 
basisziektekostenverzekering een aanvraag 
indienen voor het verkrijgen van de aanvullende 
verzekering SZF-Hogere Klasse Ligging 
(Verzekering-HKL) voor de opname in de 1ste of  
2 de klasse van elk  ziekenhuis onder de 
navolgende voorwaarden. 
Ingaande 01 september 2009 bedraagt de premie 
per  maand voor: 
De 1 ste klasse SRD 735,= per  persoon 
De 2 de klasse SRD 600, = per  persoon 
Afhankelijk van de medische keuring kan er een 
toeslag bovenop de basispremie worden bepaald. 
 
Te betalen een eenmalige entreepremie  
(geldig  voor zowel Vrijwillig als Verplicht 
Verzekerden). 
▪ 1 ste klasse SRD 4.410,= p/p 
▪ 2 de klasse SRD 3.600,= p/p 
 
Na de betaling van de entreepremie wordt een 
wachttijd van 3 maanden in acht genomen. 
 

1.Aanvragen voor de Verzekering HKL kunnen 
uitsluitend plaatsvinden op formulieren die op de afdeling 
PR/Voorlichting van het SZF en op de SZF-filialen 
worden verstrekt. Voordat betrokkene tot het aanvragen 

overgaat, dient hij kennis te nemen van de voorwaarden 
horende bij de Verzekering HKL.     

Voor de aanvraag meenemen: 

• geldige SZF-kaart 

• laatste loonslip ( alleen Verplicht Verzekerden)  
• Aanvraagformulier  voor SZF- Hogere Klasse-     
Ligging  

Degenen die zes maanden of langer zwanger zijn kunnen 
geen aanvraag doen voor een Verzekering-HKL. 

2.Het hoofd van de afdeling  Verzekerden-registratie 
beoordeelt de aanvraag en deelt betrokkene mede of deze 
is gehonoreerd. 

3.Is de aanvraag gehonoreerd, dan wordt betrokkene 
verwezen naar de kassa van de afdeling Financieel Beheer 
of de bank voor het voldoen van de entreepremie. In de 
districten wordt de premie op de bank gestort.  

4.Vervolgens meldt betrokkene zich weer aan bij de 
afdeling Verzekerdenregistratie c.q. de SZF-filialen (met 
stortingsbewijs van de entreepremie) voor het verkrijgen 
van de verklaring inzake wachttijd Verzekering-HKL. 

5.De eerste drie volle maanden volgend op het moment 
van betaling van de entreepremie zijn de wachttijd. 
Gedurende de wachttijd behoeft de aanvrager geen 
premie te betalen en kan hij/zij ook geen gebruik  maken 
van de Verzekering-HKL. 

6.De Verzekering HKL gaat in op de 1e van de maand 
volgend op het einde van de wachttijd en wordt voor 
twaalf maanden afgesloten. Na de eerste betaling van de 
premie haalt betrokkene de overeenkomst op bij de 
afdeling Verzekerdenregistratie of op het desbetreffende 
SZF-filiaal.  

7.Tussentijdse opzegging van de Verzekering-HKL is 
niet mogelijk. Betrokkene is verplicht de premie 
gedurende de overeengekomen twaalf maanden op tijd te 
voldoen.  
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8.De verzekering wordt geacht te zijn verlengd, indien 
nog voor het verstrijken van de twaalfde maand van de 
verzekering de premie voor de periode daaropvolgend 
wordt betaald en het SZF deze betaling accepteert. De 
verlenging wordt steeds geacht te zijn voor twaalf 
maanden.  

9.Deze verzekering is slecht van kracht in combinatie 
met een geldige basis ziektekostenverzekering bij het SZF. 
Betrokkene dient gedurende de looptijd van de 
Verzekering HKL steeds in het bezit te zijn van een 
geldige SZF-kaart. 

10.Bij opname in het ziekenhuis meldt de SZF-
verzekerde  of diens vertegenwoordiger zich aan voor een 
garantiebewijs bij de afdeling Dienstverlening van het 
SZF met de navolgende documenten. 

 De geldige SZF-kaart. De  vervaldatum geeft de 
geldigheid aan. 

 De geldige overeenkomst Verzekering-HKL. 

 Het opnameformulier in 3-voud, afgegeven door de 
specialist. 

 Een geldig identiteitsbewijs van de SZF-verzekerde. 
De afdeling Dienstverlening  plaatst aan de  achterzijde 
van het opnameformulier een stempel met vermelding 
van de datum van opname en de klasse. Op de dag van 
opname meldt de verzekerde zich aan bij de administratie 
van het ziekenhuis met opnameformulier en de SZF-
kaart. 

 

Opname tijdens weekend/feestdagen  
Opname in het weekend en tijdens feestdagen 
geschiedt in de 3e klasse.  
Op de eerstvolgende werkdag dient de 
garantiestelling voor de Verzekering-HKL in 
orde te worden gemaakt bij het SZF. 
 
Ingeval betrokkene binnen twee maanden na 
ingangsdatum van de overeenkomst opgenomen 
wordt, dan dient hij/zij de premie van de eerste zes 
maanden te betalen, alvorens gebruik te kunnen maken 
van deze verzekering. 
 
 

Waarop maakt men aanspraak ? 
De verzekering HKL geeft toegang tot opname in de 1ste 
of 2de klasse van elk ziekenhuis. 
N.B. Voor het St. Vincentiusziekenhuis is dat klassa 1a en 
voor  ’s Lands Hospitaal is dat klasse 2a. 
* Het bevat alleen medische diensten en 
behandelingen die in het SZF -voorzieningen pakket 
zitten. 

 

Premie 

 De  premie voor de volgende maand kan 
voldaan worden vanaf de 1 ste tot uiterlijk 
de 28 ste  van de lopende maand. 

 Vooruitbetaling voor een periode tot 
maximaal 12 maanden is mogelijk. 

 Betrokkene is verplicht de premie 
gedurende de twaalf  maanden te voldoen. 

 Bankstortingen dienen steeds voor 
minimaal drie maanden te geschieden. 

 De premiehoogte wordt steeds per 01 juli  
en 01 januari vastgesteld. 

 
Restitutie van de premie 
Bij afzegging van de Verzekering HKL binnen de 
wachttijd, zal het SZF na aftrek van de 
administratiekosten de entreepremie restitueren aan 
betrokkene.  

 
Nadat de wachttijd verstreken is, kan de overeenkomst 
van de Verzekering-HKL alleen beeindigd worden 
ingeval van overlijden. 
 
 
Duplicaten van de overeenkomst kunnen worden 
verstrekt tegen een vergoeding. 
Echter zal elke aanvraag voor een duplicaat –
overeenkomst per geval worden beoordeeld. 

Periodiek kunnen de voorwaarden en de premie worden 
aangepast, van welke aanpassing betrokkene door het 
SZF wordt ingelicht. De laatste aangepaste voorwaarden 
zijn van toepassing op de Verzekering HKL. 

Voor zover hier niet is aangegegeven, zijn de overige 
algemene regels van het SZF van kracht. 

N.B.:  
 

Het SZF is niet verantwoordelijk indien  bij het moment 
van opname er  geen plaats is in de 1e of 2e klasse van 
welk ziekenhuis dan ook. 

 

De premiestorting geschiedt uitsluitend bij de kassa 
van het hoofdkantoor van het SZF of bij de 
navolgende banken. 

● DSB  Bank  

● RBTT  

● Hakrinbank N.V 

● DSB Nickerie   

● LBB  

Rek.nr.: 10.11.006 
Rek.nr.: 120.33.619 
Rek.nr.: 597.56.05 
Rek.nr.: 80.13.292 
Rek.nr.: 520.435.5 

.  

 
 

Bel  op :  477101 

 


