
 
 

 
 
 

Voor meer informatie  
 

Afdeling PR/Voorlichting tel. no. 477-101  
tst. 281, 226, 283, 414, 230. 
Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de  
Frederik Derbystraat no. 107-111 te Paramaribo
 

website: www.staatsziekenfonds.sr of www.szf.sr
e-mail: stgszf@sr.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag t/m vrijdag 

Hoofdkantoor en filialen 

Balie Indiening Aanvragen  
Vrijwillige Verzekering 
Balie overige diensten 
Verzekerdenregistratie 
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Basispremie per maand  
Groep Leeftijd Premie 

in SRD
I 0 t/m 10 44,= 

II 11 t/m 15 56,= 
III 16 t/m 20 62,= 
IV 21 t/m 25 69,= 
V 26 t/m 30 76,= 
VI 31 t/m 35 90,= 
VII 36 t/m 40 101,=
VIII 41 t/m 45 120,=
VIIII 46 t/m 50 138,=
X 51 t/m 55 152,=
XI 56 t/m 60 159,=
XII 61 t/m 99 167,=
XIII ≥ 100 jr** 0 
 

Zwangerschaps
ongeacht de leeftijd

Aantal  
Maanden  

Zwangerschaps 
entrée in SRD 

2 3.870,= 

3 4.220,= 

4 4.570,= 

5 4.920,= 

6 5.270,= 

7 5.620,= 

8 5.970,= 

9 6.320,= 

 

Openingstijden 

07.00 – 15.00 u 

07.00 – 13.00 u 

07.00 – 14.30 u 

 

Premie 
in SRD 

Bij ziekte: 
Basispremie+toeslag* 
* toeslag m.b.t. ziektebeelden 
wordt bepaald door de 
Medische Dienst van het SZF. 
 
** Elke ingezetene die reeds 
verzekerd is bij het SZF. 

 

 
 
 
 
 

101,= 
120,= 
138,= 
152,= 
159,= 
167,= 

Zwangerschaps- (entree) premie 
ongeacht de leeftijd 

1e betaling 
entrée +350 
in SRD 

Na de 1e betaling is de 
maandelijkse premie 
SRD 350,= 
(zwangerschapspremie).
 
Let op! In elk geval moet 
na de bevalling het 
premiebedrag dat u 
gestort hebt, gelijk zijn 
aan 10 maanden 

zwangerschapspremie. 

4.220,= 

4.570,= 

4.920,= 

5.270,= 

5.620,= 

5.970,= 

6.320,= 

6.670,= 



Betaling 
1e  maand: entreepremie (gelijk aan 3x de maandpremie) +  de 
maandpremie. 
Vanaf de 2e maand: alleen de maandpremie. Let wel, het gaat om 
de basispremie met eventuele toeslagen! 
 

Buitenlanders die niet beschikken over een geldige 
verblijfsvergunning  zijn verplicht bij de 1e betaling de premie voor 12 
maanden  vooruit (in 1(één) keer) te betalen. Onder een geldige 
verblijfsvergunning wordt in dit verband verstaan een 
verblijfsvergunning die op het moment van indiening van de 
aanvraag voor een verzekering, drie maanden of langer geldig is.   
 

Personen die reeds opgenomen zijn of binnenkort in een 
ziekenhuis opgenomen moeten worden, kunnen zich pas 
verzekeren, nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn. 

 

Aanmeldingsprocedure 
Aanvraagformulieren Vrijwillig Verzekerden t.b.v. personen, kunnen 
worden opgehaald op de afdeling PR & Voorlichting bij overlegging 
van een geldige ID-kaart of geldig (Caricom) paspoort. 
 

Aanvraagprocedure 
Voor de aanvraag meenemen 
● ID kaart(en) (niet ouder dan 10 jaar) van personen vanaf 16 jaar.  
● Buitenlander => paspoort (en verblijfsvergunning) 
● Kinderen beneden 16 jaar=> familieboek of geboortebewijs. 
 

Vrouwen 15 t/m 45 jr. 
Verklaring inzake eventuele graviditeit (zwangerschap) van een 
erkende labinstelling of gynaecoloog (bij indiening niet ouder dan 
één week). 
 

Bijschrijving pasgeborenen 
N.B. Voor pasgeborenen van een verzekerde voor wie er 
zwangerschapsentreepremie is betaald, geldt het volgende. 
Zij die geen ziekte hebben en die binnen 30 dagen na de 
geboorte worden aangemeld voor de verzekering, betalen geen 
entreepremie. 
De aanvragen voor een verzekering voor hen die direct na 
geboorte zijn opgenomen, worden per geval beoordeeld door 
het SZF.  
 

Bij de indiening van de formulieren meenemen: 
het Aanvraagformulier, het (de) SZF-keuringsformulier(en), relevante 
documenten en de ID- kaart van een vertrouwenspersoon die uw  
zaken kan behartigen, indien u daartoe niet in staat bent. 
 

Aspirant- verzekerde opgelet! 
Tussen de 28e van de maand en de 4e van de daaropvolgende 
maand kunt u geen aanvraag indienen. 
 

Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt u een datum waarop de te 
verzekeren personen zich moeten aanmelden bij de Medische 
Dienst van het SZF. 
 

Bij ondertekening van de overeenkomst met het SZF: 
◘ de hoofdverzekerde; 
◘ de borg (bij een minderjarige). 
 

Na goedkeuring van de aanvraag: 
◘ moet de 1e betaling uiterlijk op de aangegeven datum voldaan  
   worden; 
◘ moet men bij het niet voldoen van de 1e betaling binnen die  
   periode, de aanvraag opnieuw indienen. 
 
 

Na de 1e betaling: 
◘ is de ingangsdatum van de verzekering afhankelijk van de datum  
   van betaling en afgifte van de SZF-kaart; 
◘ ontvangt de verzekerde een SZF-kaart met een geldigheidsduur  
   gelijk aan de periode van betaling, en een artsinschrijfformulier. 


