
Toelichting op de samenwerking 
tussen ING Bank N.V., 
Nationale-Nederlanden en CZdirect.
U bent klant bij ING Bank N.V.* (verder te noemen ING). ING heeft op het gebied 
van zorgverzekeringen samenwerking gezocht met de bemiddelaar Distributie 
Zorgverzekeringen B.V.,** onderdeel van Nationale-Nederlanden. 
Nationale-Nederlanden bemiddelt u als klant uitsluitend naar de zorgverzekering 
van CZdirect. Hieronder kunt u lezen hoe deze samenwerking is vorm gegeven.

Wat zijn de werkzaamheden van CZdirect? 
CZdirect is een zorgverzekering van CZ 
Zorgverzekeringen N.V. en Onderlinge 
Waarborgmaatschappij CZ Groep U.A. *** (verder te 
noemen CZ). CZ is een zorgverzekeraar zonder 
winstoogmerk en heeft de volgende missie: zorg in 
Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden 
voor iederéén. CZ is dus de verzekeraar waar uw 
zorgverzekering is ondergebracht. CZ voert o.a. de 
volgende werkzaamheden uit: het incasseren van uw 
premie, in behandeling nemen van uw 
machtigingsaanvragen, afhandelen van uw 
declaraties en het beschikbaar stellen van 
productinformatie. Bij vragen over uw zorgverzekering 
staat het Klant Contact Centrum van CZ u te woord.

Wat zijn de werkzaamheden van 
Nationale-Nederlanden?
Op basis van de productinformatie van CZ beoordeelt 
u volledig zelfstandig of het product bij u en uw 
financiële situatie past. Als u kiest voor het afsluiten 
van het zorgproduct bij CZ bemiddelt NN u naar de 
zorgverzekeraar. Nationale-Nederlanden heeft met 
CZ een samenwerkingsovereenkomst als bemiddelaar 
en is voor u belangenbehartiger bij een collectieve 
contract. Hierdoor krijgt u als verzekerde een uniek 
productaanbod van CZ. 

Nationale-Nederlanden heeft met ING een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin is geregeld hoe 
u als ING klant wordt gewezen op het unieke 
productaanbod en de mogelijkheid zelf in contact te 
treden met Nationale-Nederlanden en CZ. Nationale-
Nederlanden verzorgt de communicatie voor deze 
propositie ten behoeve van ING. Nationale-
Nederlanden ontvangt een vergoeding van CZ voor 
deze werkzaamheden. 

Wat zijn de werkzaamheden van ING?
ING brengt haar klanten op de hoogte van het aanbod 
van CZ Tevens brengt ING haar klanten in contact 
met CZ en Nationale-Nederlanden. ING is niet 
betrokken bij het aanbod, de inhoudelijke informatie of 
verdere contacten. De klanten kunnen de 
zorgverzekeringen vervolgens zelf sluiten via NN bij de 
zorgverzekeraar. 
ING ontvangt een leadvergoeding van Nationale-
Nederlandenvoor elke persoon die via haar kanalen 
wordt doorgeleid naar CZ en Nationale-Nederlanden 
en daar een CZdirect - zorgverzekering afsluit. 

*  ING Bank N.V. is gevestigd aan het Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, KvK nummer 33031431- AFM nummer 12000059. 
**  Distributie Zorgverzekeringen B.V. is gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem. KvK nummer 18115656- AFM nummer 12012829.
***  Deze zorgverzekeraars zijn gevestigd te Tilburg aan de Ringbaan West 236. 5038 KE Tilburg. CZ Zorgverzekeringen N.V.: KvK-nummer 27093766– 

AFM-nummer 12001009; Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.: KvK nummer 18028752- AFM-nummer 12000561. 


