
We willen u graag helpen bij het makkelijk en 

snel regelen van uw zorgverzekeringszaken. 

Met online post ontvangt u uw post sneller  

en op één centrale plek. In deze folder 

leggen we uit hoe het werkt.

Online post van 
UMC Zorgverzekering?
Volg het stappenplan

Bewaarexemplaar



Hebt u gekozen voor online post?
Volg dan deze vier stappen zodra u een e-mail van ons hebt ontvangen.
Is er geen post voor u maar wilt u wel andere zorgverzekeringszaken 
regelen in Mijn UMC Zorgverzekering? Volg dan stap 2, 3 en 4.

STAP 1  U ontvangt een e-mail zodra er post voor u is

STAP 2  Naar de website van UMC Zorgverzekering

Als hoofdverzekerde 

ontvangt u een e-mail 

zodra er post voor u 

is in Mijn UMC Zorg-

verzekering. Dit kan uw 

nieuwe polis zijn, een 

zorgkostenfactuur of een 

ander document. U klikt 

op de blauwe knop in het 

e-mailbericht. 

Mijn UMC Zorgverzekering is uw persoonlijke website waar u uw zorgverzekeringszaken online 

kunt regelen. Ook als u nog niet eerder hebt ingelogd, kunt u gebruikmaken van Mijn UMC 

Zorgverzekering. Wij sturen uw post niet per e-mail omdat het privacygevoelige gegevens bevat.

•   U komt nu op onze website: 

 www.www.umczorgverzekering.nl/inloggen

• U klikt op de blauwe knop 

 ‘Inloggen met uw DigiD’. 

Voorbeeld e-mail

Voorbeeld inloggen website



STAP 3  Inloggen met uw DigiD

STAP 4  Persoonlijke website: Mijn UMC Zorgverzekering

Er opent een scherm in uw 

internetbrowser waar u veilig in 

kunt loggen. Log in met uw DigiD 

inloggegevens.

     Wanneer is inloggen veilig? 

Controleer of er een slotje bij het 

internetadres staat. Het adres 

begint altijd met https://digid.nl

U komt nu op uw persoonlijke website. Hebt u post? Dan klikt u in ‘Postvak’ 

op het document dat u wilt bekijken. Het document opent als bijlage 

(pdf-document). Is het een factuur? Dan kunt u deze ook meteen online 

betalen. Naast uw post kunt u ook andere zaken bekijken in Mijn UMC 

Zorgverzekering. Bijvoorbeeld:

• Stand van uw eigen risico

 Het eigen risico ziet u in ‘Mijn gegevens’. 

• Overzicht van uw zorgkosten

 Hebt u zorgkosten gedeclareerd? Of heeft uw zorgaanbieder dat gedaan?  

 Bekijk het overzicht in ‘Mijn declaraties’. Of declareer hier uw nota.

Voorbeeld DigiD inlogscherm

   Wilt u persoonlijk verder geholpen worden?
   Bel met een klantadviseur 0900-8018 (gebruikelijke belkosten)



Goede zorg kies je zelf

D
4683-201707


