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Aanmeldformulier  
WIA Aanvullingsverzekering | WGA Hiaat Extra

•  Uw werkgever heeft voor u en uw collega’s  bij Loyalis de collectieve WIA Aanvullings
verzekering geregeld. Met dit formulier kunt u aangeven dat u ook de extra dekking 
WGA Hiaat Extra wilt afsluiten. Zo behoudt u in alle situaties een goed inkomen.

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

UW KEUZE

  Ja, ik meld mij aan voor de dekkingsvariant WGA Hiaat Extra via mijn werkgever en kies daarmee voor extra inkomens
zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geboortenaam / meisjesnaam Voorletter(s) Geslacht 

 Man  Vrouw 

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

Straat en huisnummer*

* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode    Plaats

    

Land Geboortedatum

 

Email        Telefoon

 

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

Naam werkgever Personeelsnummer*

*  Dit kunt u navragen bij uw personeels
functionaris.

Datum indiensttreding

 

  

   

   

 

     

         

https://loyalis.nl/privacy
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TOELICHTING EN VERKLARING

Wanneer gaat uw verzekering in?
Uw verzekering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand 
waarin uw aanvraag is geaccepteerd.

Door ondertekening verklaart u:
•  dat u weet dat u, als u op dit moment ziek bent en daardoor verzuimt, u alleen 

een uitkering van Loyalis ontvangt als u weer bent hersteld en minstens 
4 aaneengesloten weken volledig werkt

•  dat u weet dat u, als u op dit moment arbeidsongeschikt bent, u alleen een 
uitkering van Loyalis ontvangt als uw arbeidsongeschiktheid toeneemt door 
een andere oorzaak

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

• zich akkoord met de polisvoorwaarden
•  dat u weet dat uw gegevens in de klantenadministratie van  

ASR Schadeverzekering N.V. | Loyalis  worden vastgelegd
•  dat u weet dat uw werkgever de premie voor deze verzekering inhoudt op 

uw brutosalaris.

UW PRIVACY
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om 
(persoons)gegevens. Deze gebruiken wij alleen voor:
• het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst
• het beheren van de zakelijke relatie
• statistische analyses
• om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
•  het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, 

onze organisatie, medewerkers en cliënten

Wij gaan zorgvuldig om met uw 
persoons gegevens en volgen de 
Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) en de Gedrags
code Verwerking Persoons gegevens 
Financiële Instellingen. Lees op 
loyalis.nl/privacy hoe wij omgaan 
met uw persoonsgegevens en welke 
rechten u hebt.

https://loyalis.nl/privacy
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Terugsturen naar: 
Loyalis Verzekeringen t.a.v. de medische dienst 
Antwoordnummer 4049
6400 VC  Heerlen

GEZONDHEIDSVRAGEN
Het is van belang dat de vragen correct en volledig ingevuld worden. Daarom dienen deze vragen ingevuld te worden door 
verzekerde zelf. Om uw privacy te waarborgen, zijn onderstaande gegevens uitsluitend bestemd voor onze medische dienst.
Geef een juist en volledig antwoord op alle vragen. Dit is erg belangrijk. Hiermee kunt u later problemen voorkomen. 
Noem al uw gezondheidsklachten. Ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u (nog) niet bij een dokter bent geweest. 
Lees eerst de toelichting bij de gezondheidsverklaring.

Hebt u in de afgelopen 36 maanden een bezoek gebracht aan of contact gehad met een huisarts, bedrijfsarts, psycholoog 
of een andere hulpverlener in de gezondheidszorg?

 Ja  Nee 

Gebruikt u medicijnen op voorschrift van een arts?
 Ja  Nee 

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

Datum 

 

Plaats Handtekening

  

https://www.loyalis.nl/images/Toelichting-met-aov%20Verbond%2016012017_tcm211-207359.pdf
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