AANVRAAGFORMULIER
Inkomensverzekeringen

Gebruik
Voor de invulling van dit formulier dient u over de laatste versie
van Adobe Acrobat Reader te beschikken. Klik op onderstaande
link om gratis de laatste versie te downloaden.
Download de laatste versie

Print document

1.
VERZEKERINGNEMER
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Loonheffingsnummer

Sectorcode

2.
VERZUIMVERZEKERING
Gewenste ingangsdatum
(dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Ik kies voor een
(Selecteer wat van toepassing is)
Conventionele verzuimverzekering

Te verzekeren brutoloonsom (incl. vakantiegeld en excl. werkgeverslasten,
maximaal € 125.000 per werknemer, som zonder scheidingstekens)

Dekking eerste verzuimjaar
Dekkingspercentage 1e halfjaar

Stop-loss verzuimverzekering

Eigen risicoperiode conventionele dekking
Dekkingspercentage 2e halfjaar

2 weken

4 weken

26 weken

52 weken

6 weken

13 weken

Dekking tweede verzuimjaar
Dekkingspercentage 1e halfjaar

Dekkingspercentage 2e halfjaar

Werkgeverslasten meeverzekeren?
20%

15%

10%

5%

0%

Belangrijk
Voor de opmaak van de polis zijn gegevens van uw medewerkers
nodig. Hiervoor hebt u van ons een Excelsheet ontvangen. Voor
een vlotte afhandeling ontvangen wij deze graag samen met uw
aanvraag.

3.
VERZUIMREGISTRATIE EN –DIENSTVERLENING
Contactpersoon verzuimregistratie binnen uw bedrijf

Contractnummer

Telefoonnummer (alleen cijfers, geen koppeltekens en/of spaties)

Opgezegd met ingang van (dd-mm-jjjj)

E-mailadres

Indien u per de ingangsdatum van deze verzekering geen contract heeft met
een gecertificeerde arbodienst a.u.b. hieronder toelichten

Naam huidige arbodienst

Adresgegevens arbodienst

4.
EIGENRISICODRAGERSVERZEKERING VOOR DE ZIEKTEWET
Ik ben al eigenrisicodrager voor de Ziektewet
en wil mijn verzekering oversluiten.

OF

Ik ben op dit moment verzekerd bij het UWV en wil graag uitstappen.
Uitstappen is mogelijk per 1 januari of per 1 juli van elk jaar

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Te verzekeren WIA-loonsom* vast personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* vast personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* tijdelijk personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* tijdelijk personeel (zonder scheidingstekens)

Huidige verzekeraar

Huidig polisnummer

Einddatum contract (dd-mm-jjjj)

*De WIA-loonsom is het totale brutoloon inclusief vakantiegeld en andere vaste
componenten (zoals een 13e maand) en exclusief werkgeverslasten. Onder de
werkgeverslasten vallen de werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen van WW, WIA, WAO, ZW en de vergoeding van de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. Op een standaard loonstaat staat het WIA-loon
(ook wel SV- of SVW-loon genoemd) in kolom 8. De WIA-loonsom is per werknemer gemaximeerd op de WIA-loongrens die jaarlijks door het UWV bekend
wordt gemaakt. Directeur-grootaandeelhouder(s) worden niet aangemerkt als
werknemer. Hun loon dient daarom buiten de opgave te blijven. Hetzelfde geldt
voor de lonen van uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden en medewerkers
met een (Wajong-)uitkering.

5.
EIGENRISICODRAGERSVERZEKERING VOOR DE WGA
Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA
en wil mijn verzekering oversluiten.

OF

Ik ben op dit moment verzekerd bij het UWV en wil graag uitstappen.
Uitstappen is mogelijk per 1 januari of per 1 juli van elk jaar

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Te verzekeren WIA-loonsom* vast personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* vast personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* tijdelijk personeel (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* tijdelijk personeel (zonder scheidingstekens)

Huidige verzekeraar

Huidig polisnummer

Einddatum contract (dd-mm-jjjj)

*De WIA-loonsom is het totale brutoloon inclusief vakantiegeld en andere vaste
componenten (zoals een 13e maand) en exclusief werkgeverslasten. Onder de
werkgeverslasten vallen de werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen van WW, WIA, WAO, ZW en de vergoeding van de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. Op een standaard loonstaat staat het WIA-loon
(ook wel SV- of SVW-loon genoemd) in kolom 8. De WIA-loonsom is per werknemer gemaximeerd op de WIA-loongrens die jaarlijks door het UWV bekend
wordt gemaakt. Directeur-grootaandeelhouder(s) worden niet aangemerkt als
werknemer. Hun loon dient daarom buiten de opgave te blijven. Hetzelfde geldt
voor de lonen van uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden en medewerkers
met een (Wajong-)uitkering.

6.
WIA VERZEKERINGEN
Ik kies voor de volgende WIA-verzekeringen
WGA hiaat uitgebreid

WGA hiaat basis
Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Te verzekeren WIA-loonsom* (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* (zonder scheidingstekens)

Uitkering indexeren

Uitkering indexeren

2%

3%

WIA-volgend

Nee

2%

3%

WIA-volgend

Nee

Belangrijk
Om aan de Pensioenwet-verplichtingen te voldoen, hebben wij
gegevens van uw medewerkers nodig. Hiervoor hebt u van ons
een Excelsheet ontvangen. Voor een vlotte afhandeling ontvangen wij deze graag samen met uw aanvraag.

Op de volgende pagina staan meer WIA-verzekeringen

6.
WIA VERZEKERINGEN
Ik kies voor de volgende WIA-verzekeringen
IVA aanvulling

WIA bodem aanvulling
Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Te verzekeren WIA-loonsom* (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren WIA-loonsom* (zonder scheidingstekens)

Uitkering indexeren

Uitkering indexeren

2%

3%

WIA-volgend

Nee

2%

3%

WIA-volgend

Nee

*De WIA-loonsom is het totale brutoloon inclusief vakantiegeld en andere vaste
componenten (zoals een 13e maand) en exclusief werkgeverslasten. Onder de
werkgeverslasten vallen de werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen van WW, WIA, WAO, ZW en de vergoeding van de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. Op een standaard loonstaat staat het WIA-loon
(ook wel SV- of SVW-loon genoemd) in kolom 8. De WIA-loonsom is per werknemer gemaximeerd op de WIA-loongrens die jaarlijks door het UWV bekend
wordt gemaakt. Directeur-grootaandeelhouder(s) worden niet aangemerkt als
werknemer. Hun loon dient daarom buiten de opgave te blijven. Hetzelfde geldt
voor de lonen van uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden en medewerkers
met een (Wajong-)uitkering.

Op de volgende pagina staan meer WIA-verzekeringen

6.
WIA VERZEKERINGEN
Ik kies voor de volgende WIA-verzekeringen
WIA excedent
Gewenste ingangsdatum (dd-mm-jjjj, onder voorbehoud van acceptatie)

Totale WIA-loonsom (zonder scheidingstekens)

Te verzekeren Excedent-loonsom. (zonder scheidingstekens)
Het Excedent-loon is het gedeelte van het salaris boven de WIA-loongrens.

Gewenste uitkering
70%

80%

Uitkering indexeren
2%

3%

WIA-volgend

Nee

7.
BESTAANDE ZIEKEN
Uw nieuwe verzekeringen gelden voor alle werknemers die niet ziek zijn en niet
ziek zijn geweest in de vier weken voorafgaand aan de ingangsdatum. De verzekeraar biedt dus geen inloopdekking. Heeft u momenteel zieke werknemers,
geeft u deze dan hieronder op. Wij zullen u informeren over de (eventuele) uitloopdekking van uw huidige verzekering.

Zijn er werknemers die vallen onder de no risk polis van het UWV?

Zodra de medewerkers vier weken volledig hersteld zijn en de bedongen arbeid
verrichten, kunnen zij alsnog op de nieuwe verzekering worden aangemeld. Het
is dus belangrijk dat u ons op de hoogte houdt.

Zijn er werknemers die reeds in de WIA zijn ingestroomd?

Ja

Ja

Nee

Nee

VALIDITEITSVERKLARING
De volgende medewerkers zijn momenteel ziek

Naam en voorletters

m/v

Geboortedatum

1e ziektedag

8.
CONTRACTSDUUR
EN PREMIEBETALING
De verzekering wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.
Premiebetaling per:
Jaar

Halfjaar
toeslag 2%

Kwartaal*
toeslag 4%

Maand*
toeslag 5%

* betaling per kwartaal of per maand uitsluiten in combinatie met automatische
incasso, hiervoor dient u de bijgevoegde SEPA-machtiging in te vullen en te ondertekenen

9.
SLOTVRAGEN
1. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest)
van of veroordeeld voor vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing of
een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe?
Let op: Ook wanneer u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent
vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd, moet u deze vraag
met ‘ja’ beantwoorden.

Nee

Ja
Graag een uitgebreide toelichting hieronder

2. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest)
van of veroordeeld voor overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet
of de Wet economische delicten?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken
of de rechter u een maatregel heeft opgelegd, moet u deze vraag met ‘ja’
beantwoorden.

Nee

Ja
Graag een uitgebreide toelichting hieronder

Belangrijk
Lees eerst de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht in de bijlage!

9.
SLOTVRAGEN
3. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar geweigerd of
opgezegd door een verzekeraar of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude
of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
Nee

Ja
Graag een uitgebreide toelichting hieronder

4. Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar failliet verklaard, in
een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel)
surseance van betaling?
Nee

Ja
Graag een uitgebreide toelichting hieronder

5. Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen
van u of een andere belanghebbende?
Nee

Ja
Graag een uitgebreide toelichting hieronder

Belangrijk
Lees eerst de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht in de bijlage!

10.
SLOTVERKLARING
Als aanvrager/kandidaatverzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het
antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben
gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar
voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering
aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien
deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
• een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
• de slotvragen dienen volledig te worden beantwoord;
• de slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van
de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest
begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang
konden zijn.

11.
ONDERTEKENING
Door ondertekening van deze verzekeringsaanvraag
verklaar ik:
• gemachtigd te zijn deze overeenkomst namens
de organisatie te sluiten;
• de vragen op dit formulier naar waarheid te
hebben beantwoord;
• geen omstandigheden te hebben verzwegen of
verkeerd voorgesteld die voor de verzekeraar bij
het aangaan van de verzekeringsovereenkomst
van belang kunnen zijn.
Plaats en datum (dd-mm-jjjj)

Naam

Handtekening

Print document

EXTRA INFORMATIE
Toepasselijk recht en klachtenbehandeling
Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. In de van toepassing zijnde
polisvoorwaarden wordt onder meer een klachtenen geschillenprocedure beschreven.
Privacyreglement
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens
en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt in een
persoonsregistratie. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode
kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Tevens
kunnen alle gegevens worden verwerkt in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem
(Stichting CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement is
van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing (www.stichtingcis.nl).

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u
verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt
ook voor feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij beantwoording is bovendien niet alleen uw
eigen wetenschap bepalend, mar ook die van die
andere belanghebbende(n). Vragen waarvan u het
antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede
ten behoeve van een maatschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de
vragen die gericht zijn op het strafrechtelijke verleden, opgezegde verzekeringen en de slotvraag,
ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutaire directeur(en)/ bestuurder(s) van de
rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 25%
of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is
(zijn)- hun statutair directeur(en)/bestuurder(s)
en aandeelhouder(s) met een belang van tenminste 25%.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden
nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar
voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u
alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze
vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht
heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht
op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien
u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft
gehandeld of indien deze bij kennis omtrent de
ware stand van zaken de verzekering nimmer zou
hebben gesloten, heeft de verzekeraar tevens het
recht de verzekering op te zeggen.

