Uitgave oktober 2017

Aanmeldingsformulier WGA-Hiaat
Verzekering Nationale-Nederlanden
Ondergetekende meldt zich aan als deelnemer voor de WGA-Hiaat verzekering van
Nationale-Nederlanden voor werknemers van UWV

Dit aanmeldingsformulier is geldig vanaf 1 januari 2018.
1. Persoonsgegevens
Voorletters en achternaam		

man

Adres						

vrouw

huisnr.

Postcode en woonplaats			
Geboortedatum				

(DDMMJJJJ)

Burgerservicenummer				
Personeelsnummer				
Kostenplaats				
Kantoor/afdeling				
Telefoon kantoor				
Datum indiensttreding				

(DDMMJJJJ)

2. Ik wil deelnemen aan de WGA-Hiaat verzekering
Let op: Als u al een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, dan kunt u niet deelnemen aan de verzekering.
WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid (premie 0,33% van het premieplichtig SV-loon)

De momenten waarop u kunt deelnemen en de ingang van uw verzekering
A.

Binnen twee maanden na uw indiensttreding bij UWV
U kunt binnen twee maanden na indiensttreding bij UWV deelnemen aan de WGA Hiaatverzekering.
Vul dit formulier in en stuur het op aan de personeelsadministratie van uw eigen vestiging.
Ingangsdatum van uw verzekering
De verzekering gaat in op de ingangsdatum van uw dienstverband.

B.

U bent langer dan twee maanden in dienst bij UWV
Bent u al langer dan twee maanden in dienst bij UWV? Of wilde u eerder niet deelnemen aan de
verzekering, maar komt u daar nu op terug? U kunt uzelf jaarlijks tussen 1 september en 31
oktober aanmelden voor de WGA Hiaatverzekering. Vul dit formulier in en stuur het samen met
een volledig ingevulde gezondheidsverklaring op naar de personeelsadministratie van uw eigen
vestiging.
Ingangsdatum van uw verzekering
Nadat wij het formulier en uw gezondheidsverklaring hebben ontvangen, laten wij u weten of u
kunt deelnemen aan de verzekering.

C.

Binnen drie maanden na de aankoop van een woning
U kunt binnen drie maanden nadat u een woning heeft gekocht deelnemen aan de WGA
Hiaatverzekering. Vul dit formulier in en stuur het samen met een volledig ingevulde
gezondheidsverklaring en een kopie van de koopakte op naar de personeelsadministatie van uw
eigen vestiging.

2637-40.1711
2637-40.1711

Ingangsdatum van uw verzekering
Nadat wij het formulier, uw gezondheidsverklaring en de koopakte hebben ontvangen, laten wij u
weten of u kunt deelnemen aan de verzekering.
Vergeet niet het formulier op de volgende pagina te ondertekenen.
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3. Ondertekening
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en dat zij/hij er zich van bewust is dat een later blijkende onjuistheid
of onvolledigheid in deze verklaring kan leiden tot verval van de rechten uit deze verzekering.
Naam						Plaats						Datum (DDMMJJJJ)				Handtekening

2637-40.1711

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. (statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 27023707
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