Voor als het even
niet uitkomt
Infomedics Betaalplan
Komt onze rekening op een
onhandig moment?
Wij begrijpen dat de rekening van Infomedics
soms op een onhandig moment komt omdat
u bijvoorbeeld net een dure maand heeft.
Of u heeft onverwacht zorg nodig maar even
geen ruimte om hier direct voor te betalen.
Het Infomedics Betaalplan kan hier een
oplossing voor zijn.

Infomedics Betaalplan 1
Voor als het even niet uitkomt
Stappenplan aanvragen Betaalplan:
1 Vraag uw zorgverlener om een inschatting
van de kosten van de behandeling.
2 	 Kijk op infomedics.nl/betaalplan voor
een inschatting van wat u kunt lenen.
3 Lever de benodigde documenten aan
om het Betaalplan aan te vragen.
4  Na controle van uw documenten hoort
u binnen enkele dagen of uw aanvraag
is geaccepteerd.
5 	 Na acceptatie van uw aanvraag laat u
zich behandelen bij uw zorgaanbieder.
6 	 U krijgt een rekening van Infomedics die
u via uw portaal kunt betalen uit het
Infomedics Betaalplan.
¹ Infomedics Betaalplan is een beperkt doorlopend goederen
krediet. Infomedics treedt op als verbonden bemiddelaar,
geregistreerd onder AFM vergunningsnummer 12042000.
Na acceptatie van uw kredietaanvraag krijgt u kredietruimte
(kredietlimiet) tot uw beschikking. Binnen uw kredietruimte
kunt u zorgrekeningen vanuit het krediet laten betalen.

Het Infomedics Betaalplan is een lening
voor het betalen van uw zorgkosten
waarvan u een rekening krijgt van Infomedics.
Via infomedics.nl/betaalplan vindt u meer
informatie en kunt u de lening direct aanvragen.
Meer weten of direct aanvragen?
Kijk op infomedics.nl/betaalplan of neem
contact op met onze Servicedesk via
088 - 44 46 955. Onze medewerkers
helpen u graag verder.

Goed geregeld,
voor iedereen.
Houd er rekening mee dat u:
• Met het Betaalplan enkel rekeningen
van Infomedics kunt betalen.
• Wij nooit geld op uw rekening storten.
• Wij uw aanvraag toetsen en registreren
bij Stichting BKR.
Privacy
Op uw rekening staan (medische) gegevens,
daarom is het belangrijk dat wij veilig
omgaan met de informatie die wij van uw
zorgaanbieder ontvangen. Wij zijn ISO 9001,
27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wilt u
hier meer over weten? Ons privacybeleid
vindt u op onze website.

www.infomedics.nl/betaalplan

