
Aanvraagformulier WIA-werknemersuitkering NV schade 

bij 35%-80% arbeidsongeschikt

Persoonsgegevens

Persoonsnummer :  

Naam  :  

Adres  :  

Postcode en woonplaats  :  

Burgerservicenummer (BSN) :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

Controleert u of bovenstaande gegevens juist zijn ingevuld en vult u uw contactgegevens aan. 

Werkgeversgegevens (vraag dit eventueel na bij uw werkgever)

Als u nog werkt in de metaal- en techniekbranche, dan maken wij uw uitkering over aan uw werkgever. Daarom vragen wij 

om deze gegevens. Uw werkgever betaalt uw uitkering aan u uit samen met uw loon.  

Werkgeversnummer :  

Naam werkgever :  

Naam contactpersoon :  

Telefoonnr contactpersoon :  

IBAN-nummer werkgever :  

Arbeidsongeschiktheid en uitkering UWV

Bent u arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval?  □Ja  □  Nee 

Zo ja, is dit ongeval veroorzaakt door iemand anders dan u, uw werkgever of collega?  □Ja  □  Nee

Arbeidsongeschiktheid en uitkering UWV
Stuurt u ons: 

•  een kopie van de complete brief van de toekenning WIA van UWV dat u de loongerelateerde uitkering gaat ontvangen. 

Dit is de eerste brief van UWV, waarin zij u een uitkering toekennen, en

•  een kopie van de complete brief, waarin UWV u de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering  gaat ontvangen. Dit 

is de brief waarin UWV u een uitkering toekent ná de loongerelateerde uitkering. Meestal ontvangt u de 

loonaanvullingsuitkering wanneer u (gedeeltelijk) werkt en de vervolguitkering wanneer u niet werkt, en

•  Uw betaalspecificatie van UWV van januari en juli van het jaar waarin aan u de vervolg- of de loonaanvullingsuitkering is 

toegezegd

NV Schadeverzekering Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag

Metaal en Technische Bedrijfstakken bij de AFM geregistreerd onder vergunningnummer 12000620

 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27148461N
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Overige inkomsten
1. Heeft u inkomen uit werk buiten de metaal- en techniekbranche?   □Ja   □Nee

Stuurt u ons:

• een kopie arbeidsovereenkomst

• de drie meest recente loonstroken

• wanneer u wisselende inkomsten heeft; de periodieke definitieve vaststellingsbrief UWV

2. Heeft u ander inkomen als WW, ZW of een Toeslag  □Ja   □Nee

Stuurt u ons:

• een kopie van deze toekenning waarin staat hoe hoog de uitkering is en tot wanneer u deze ontvangt.

• de laatste drie betaalspecificaties

3. Heeft u ander inkomen als Winst uit onderneming?  □Ja   □Nee

Stuurt u ons:

• een kopie van de drie meest recente jaarcijfers

Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Datum  :  

Plaats :  

Handtekening :  

U kunt dit formulier samen met de overige gegevens mailen naar info@nvschade-mt.nl of zonder postzegel opsturen naar 

NV schade, Antwoordnummer 16062, 2501 VE  DEN HAAG.

Twijfelt u? Vraag het ons. Als u doelbewust belangrijke informatie weglaat of verkeerd invult, dan is dat fraude. Dat kan 

invloed hebben op uw verzekering en uitkering. Ons volledige fraudebeleid vindt u op onze website. 

Let op: Geef het zo snel mogelijk door als er iets verandert aan uw werk of uw uitkering. Dit kan invloed hebben op uw 

uitkering. Op tijd doorgeven voorkomt dat u een te lage of een te hoge uitkering van ons krijgt en eventueel aan ons moet 

terugbetalen.  
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