Vrijwillige verzekering

Postadres

Van

Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam

Afdeling PP-CUP-OVV
Telefoonnummer

(020) 687 37 00

Met dit formulier dient u een aanvraag in voor een vrijwillige
verzekering. In de brochure vindt u daarover uitgebreide informatie.
Komt u ruimte te kort bij het invullen van dit formulier, voeg dan zelf

een bijlage toe. Voorzie deze bijlage van uw naam en sofi-nummer.
De ingevulde en ondertekende aanvraag kunt u aan het
bovengenoemde adres sturen.

Gewenste verzekering

1.1 Betreft dit een offerte of een aanvraag?
1.2 Wat voor verzekering wilt u afsluiten?
1.3 Te verzekeren bedrag per dag

T Offerte
T Aanvraag
T Vrijwillige ziekengeldverzekering T Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziekengeldverzekering
€ MMM Er geldt een maximum voor het te verzekeren
bedrag per dag.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering € MMM
Persoonsgegevens

2.1 Voorletters en achternaam
2.2 Adres
2.3 Postcoden en plaats
2.4 Telefoonnummer
2.5 Sofi-nummer en geboortedatum

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN T Man T Vrouw
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNMNNNNNNN
Sofi-nummer
MMMMMMMMM Geboortedatum MMLMMLMMMM
Tijdelijk geen dienstverband
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Blijft u gedurende een gedeelte van
de week in loondienst werkzaam?

4.1 Gaat u tijdelijk uit loondienst?
4.2 Bent u van plan weer in loondienst te
gaan werken?
4.3 Wat is uw laatstgenoten brutoloon?

T Nee PGa verder met 4.
T Ja, Brutoloon uit gedeeltelijk dienstverband € MMMMM,MM
Per
T Dag T Week T Maand T Jaar PVoeg kopie van contract of loonstrook bij.
T Nee
T Ja PPer MMLMMLMMMM
T Nee PGa verder met 5.1 T Ja PPer MMLMMLMMMM
MMMMM,MM Per T Dag T Week
PVoeg kopie van contract of loonstrook bij. PGa verder met 7.
€

T Maand T Jaar

Zelfstandig ondernemerschap
5.1 Wordt/bent u zelfstandig
ondernemer?
5.2 Wordt/bent u
directeur-grootaandeelhouder?
5.3 Bedrijfsvorm

5.4 Wat is de hoofdactiviteit van uw
bedrijf?
5.5 Bedrijfsnaam en vestigingsplaats

T Ja PMet ingang van MMLMMLMMMM PGa verder met 5.3.
T Nee
T Ja PMet ingang van MMLMMLMMMM PGa verder met 5.3.
T Nee PGa verder met 7.
Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak, besloten of naamloze vennootschap, VOF, enzovoort.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Aan de hand van de hoofdactiviteit beoordelen wij of onze vestiging uw aanvraag in behandeling kan nemen.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Vermeld de naam waarmee uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Wanneer u een vrij
beroep uitoefent, waarmee u zich niet bij de Kamer heeft ingeschreven, vermeld dan de naam waaronder u
commercieel op de markt treedt.
Bedrijfsnaam

18-310-0410 01-02

Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
WG140

01711 06-04

1

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNN
NNNMNNNNNNN
ga

Vervolg zelfstandig ondernemerschap
6

Hoeveel verwacht u dat in het eerste
jaar uw nettowinst/inkomen zal zijn?

€

MMMMMM,MM PVoeg een kopie bij van uw ondernemingsplan of van eventuele andere
stukken waarop u deze verwachting baseert.

Bedrijfssector en laatste werkgever
7

Lees eerst deze toelichting:

Als u: - nog gedeeltelijk in loondienst bent maar verder als zelfstandige werkt/gaat werken vermeldt u de
gegevens van de werkgever bij wie u gedeeltelijk werkt/gaat werken;
Als u: - uit loondienst komt en als zelfstandige gaat beginnen, of
- tijdelijk uit loondienst gaat, of
- ontslag neemt of krijgt, vermeldt u hier de gegevens van uw laatste werkgever;
Als u: - directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf bent (geworden), vermeldt u de gegevens van dát
bedrijf.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

7.1 Bedrijfsnaam
7.2 Adres
7.3 Postcode en vestigingsplaats

Het nummer waaronder uw (ex-)werkgever bij ons bekend is. U kunt dit nummer navragen bij
uw (ex-)werkgever.

7.4 Aansluitidentificatie

7.5 Gedurende welke periode was/bent u
bij deze werkgever in dienst?
8

Gegevens over andere werkgevers
in de laatste drie jaar

MMM MMMMMMMM MM MM
T Van MMLMMLMMMM Tot en met
T Voor onbepaalde tijd

MMLMMLMMMM

Als u gedurende de afgelopen drie jaar nog andere werkgevers heeft gehad (of van nog andere bedrijven
directeur-grootaandeelhouder bent geweest), vermeld die dan hieronder. Dit geldt ook, wanneer u gedurende
deze periode vrijwillig verzekerd was.
Stuur kopieën van de stukken mee waaruit uw verzekeringsplicht blijkt (bijvoorbeeld een kopie van uw
jaaropgave).

P
Datum in dienst

Datum uit dienst

Bedrijfsnaam

Vestigingsplaats

MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN
MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN
MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN
9

Heeft u in de laatste drie jaar een
uitkering/uitkeringen ontvangen?

T Nee

T Ja PVul de tabel in.

U hoeft geen Ziektewetuitkeringen die u tijdens bovengenoemde dienstverbanden ontving te vermelden.
Wij beschikken dan al over de benodigde informatie. Stuur van alle uitkeringen die u hier opgeeft
bewijsstukken mee (bijvoorbeeld een kopie van uw jaaropgave of een uitkeringsspecificatie).

Aanvangsdatum

Tot en met

Soort uitkering

Uitkeringsnummer

Van sector

MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNN NNNNNNNNN NNNN
MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNN NNNNNNNNN NNNN
MMLMMLMM MMLMMLMM NNNNNNNNN NNNNNNNNN NNNN
Correspondentiegegevens
10.1 Wat is uw correspondentieadres?

10.2 Wat is het rekeningnummer dat wij op
de acceptgiro’s kunnen vermelden?
10.3 Wat is de tenaamstelling van dit
rekeningnummer?

T Privé-adres T Bedrijfsadres T Anders, namelijk NNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Eventuele betalingen komen ook op dit nummer bij u binnen.

MMMMMMMMMM
T Privé-naam T Bedrijfsnaam T Anders, namelijk NNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Datum en handtekening

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Let op: dien uw aanvraag op tijd in.
In de meeste gevallen betekent dit: binnen 4 weken na afloop van uw verplichte verzekeringen.
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