Aanvraagformulier WGA-basisverzekering bij overstap van een andere verzekeraar
Bedrijfsgegevens
Werkgeversnummer MN

:

Branche

:

Statutaire naam bedrijf

:

Statutair adres

:

Postcode en woonplaats

:

Fiscaal nummer

:

Hierbij verklaar ik dat:
n mijn bedrijf onder de cao Metaal en Techniek valt én
n de SV-loonsom van mijn bedrijf in 2019 lager is dan ¤ 865.000 én
n	ik een ziekteverzuimverzekering heb of afsluit bij een brancheverzekeraar: NV schadeverzekeringmaatschappij Bovemij, KMU Verzekeringen NV of Achmea Schadeverzekeringen NV én
n	ik een Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering heb of afsluit bij een brancheverzekeraar:
NV schadeverzekeringmaatschappij Bovemij, KMU Verzekeringen NV of Achmea Schadeverzekeringen NV
n 20% of minder van mijn werknemers tijdelijke werknemers zijn.

Ik sluit bij mijn aanvraag:
n een kopie van de Beschikking eigenrisicodragerschap WGA van de Belastingdienst, én
n een kopie van de bevestiging van de opzegging van de huidige eigenrisicodrager WGA-verzekering.
Hierin staat ook vermeld per wanneer de garantieverklaring bij de Belastingdienst is ingetrokken.
n 	het ondertekende aanvraagformulier voor de verzuimverzekering en/of eigenrisicodragerverzekering
Ziektewet indien deze niet is afgesloten.
Let op: uw eigenrisicodragerschap voor de WGA blijft alleen gelden als de einddatum van uw huidige
verzekering en de ingangsdatum van de WGA-basisverzekering van NV schade precies op elkaar aansluiten.
Als deze data niet aansluiten, dan zijn uw WGA-risico’s weer verzekerd bij UWV.
Kunt u niet alle bovenstaande hokjes aankruisen? Dan kunt u de WGA-basisverzekering helaas niet oversluiten.

Overige vragen:
Wie is uw huidige verzekeraar voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA?



Wat is de einddatum van deze verzekering? 			
		
Bent u of een andere belanghebbende ooit betrokken geweest
of momenteel betrokken bij een faillissement, een surcéance
van betaling of een schuldsanering? 			

n ja n nee

Machtiging voor indienen garantieverklaring
n	Ja, ik machtig MN om namens NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken de

NVS 566 01.21

garantieverklaring voor mijn bedrijf bij de Belastingdienst in te dienen.

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 27148461

Gegevens WGA-basisverzekering
Meer informatie over de WGA-basisverzekering en de polisvoorwaarden vindt u op onze
website nvschade.nl onder ‘Documenten’.
Jaarpremie 2021

: 0,999% van het totale jaarsalaris WIA

Contractduur

: 1 jaar

Ingangsdatum verzekering :

	(vul een datum in die aansluit op de einddatum van
uw huidige eigenrisicodrager WGA verzekering)

Slotverklaring
De tekenbevoegde van het bedrijf verklaart de vragen naar waarheid te hebben beantwoord. De tekenbevoegde
verklaart dat die geen relevante informatie weggelaten of bewust verkeerd voorgesteld heeft op dit formulier.
De ondertekenaar is ervan op de hoogte dat onjuist of onvolledig beantwoorden gevolgen kan hebben voor de
verzekering of schadevergoeding.

Ondertekening
Datum

:

Naam

:

Functie

:

KvK bevoegd

: n Ja

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Handtekening

:

nM nV

Dit formulier moet zes weken vóór de einddatum van uw vorige verzekering bij ons binnen zijn.

