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Aanvraagformulier 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw werkgever

•  Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, willen we graag meer weten over uw 
medische situatie. We hebben daarom aanvullende informatie nodig. Mocht het nodig zijn, 
dan vraagt onze medisch adviseur daarnaast ook medische gegevens bij u op. 

•  Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens 
om uw aanvraag te verwerken. Hoe Loyalis 
met uw gegevens omgaat, leest u op 
loyalis.nl/privacy.

KIES UW DEKKING
Ik wil verzekerd zijn bij arbeidsongeschiktheid via mijn werkgever met deze dekking:

 AOV Compleet: verzekerd bij zowel gedeeltelijke (35-80%) als volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%). 
 AOV Compleet incl. beroepsarbeidsongeschiktheid (medisch specialist / arts-assistent). 
 AOV Gedeeltelijk: verzekerd bij alleen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). 
 AOV Gedeeltelijk incl. beroepsarbeidsongeschiktheid (medisch specialist / arts-assistent) . 

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam*

* indien getrouwd de meisjesnaam

Voorletter(s) Geslacht 

 Man  Vrouw  Zeg ik liever niet

Met welke na(a)m(en) wilt u aangeschreven worden?     Geboortedatum

  

Straat en huisnummer*

* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode  Plaats      Land

   

E-mail        Telefoon

 

 Ik geef Loyalis toestemming om in de toekomst digitaal met mij te communiceren over mijn producten.

  

 

  

 

https://loyalis.nl/privacy
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Naam werkgever

 Maastricht UMC+

Werkgeversnummer Datum indiensttreding

 

Brutojaarinkomen*

€ 

*  Voltijds, inclusief vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering. Lees meer op  
loyalis.nl/brutojaarinkomen.

Parttimepercentage*

 ,  % 

*  Lees meer op  
loyalis.nl/parttimepercentage.

Personeelsnummer*

*  Dit vindt u op uw digitale salarisstrook.

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld.

Datum 

 

Plaats Handtekening

    0 0 0 5 2 0 0    

            

  

http://loyalis.nl/brutojaarinkomen
https://loyalis.nl/parttimepercentage
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Terugsturen per e-mail naar:  
rudolf.gokemeijer@aon.nl 

of per post: 
Aon
Provisorium nivo 2
P. Debyelaan 25
6229 HX  Maastricht

U kunt dit aanvraagformulier ook 
inleveren bij het kantoor van Aon  
in het MUMC+.

TOELICHTING EN VERKLARING

Wanneer gaat uw verzekering in?
Als uw aanvraag verwerkt is ontvangt u een bewijs van deelname. De verzekering 
gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag 
geaccepteerd is. Wel bent u direct verzekerd bij ongevallen.

Verklaring
Door ondertekening verklaart u:
•  dat het u bekend is dat u, als u op dit moment ziek bent en verzuimt, u eerst moet 

herstellen en vier aaneengesloten weken uw werkzaamheden volledig moet 
hervatten voordat u in aanmerking komt voor een eventuele uitkering

•  dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Een later blijkende onjuistheid 
of onvolledigheid in de gegeven antwoorden op dit formulier kan leiden tot 
verval van de rechten uit de verzekeringsovereenkomst

•  dat het u bekend is dat al bestaande arbeidsongeschiktheid of ziekte waar-
voor u op de ingangsdatum van de verzekering verzuimt en die tot arbeids-
ongeschiktheid leidt, is uitgesloten van deze verzekering

•  dat u weet dat uw gegevens in de klantenadministratie van Loyalis worden 
opgenomen

•  dat u uw werkgever machtigt om de premie op uw salaris in te houden en aan 
de verzekeraar af te dragen

•  dat u weet dat uw werkgever in geval van uw uitdiensttreding - naast de datum 
van uitdienstreding - ook deze persoonsgegevens deelt met Aon/Loyalis: 
uw naam, voorletters, geboortedatum en personeelsnummer

•  akkoord te gaan met de polisvoorwaarden. Deze vindt u op loyalis.nl/mumc.

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij 
om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor 
het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, 
het beheren van de zakelijke relatie, voor statistische analyses, om te kunnen 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook waarborgen wij hiermee de veiligheid 
en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en volgen de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoons-
gegevens Financiële Instellingen. Kijk op loyalis.nl/privacy hoe wij omgaan met 
uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

Beoordeling aanvraag verzekering
Om uw aanvraag goed te kunnen 
beoordelen, willen we graag meer 
weten over uw medische situatie. 
Daarom krijgt u, nadat we uw aanmeld-
formulier hebben ontvangen, een 
uitgebreide gezondheids verklaring 
toe gestuurd. Mocht het nodig zijn, 
dan vraagt onze medisch adviseur 
daar naast ook medische gegevens bij 
u op. Hebt u vragen over de medische 
acceptatie van uw aanvraag? 
Ga naar loyalis.nl/medische-acceptatie. 
Of bel ons. Dat kan op werkdagen 
van 8 tot 17.30 uur op telefoon nummer 
045 645 91 90. 

mailto:rudolf.gokemeijer%40aon.nl?subject=
https://loyalis.nl/mumc
https://loyalis.nl/privacy
https://loyalis.nl/medische-acceptatie
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