Offerteaanvraag
Loyalis WGA Garantie
• Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor de Loyalis WGA Garantie.
• Stuur de ingevulde en ondertekende aanvraag naar het adres op de achterzijde.
U hoeft geen postzegel te plakken.

• Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens

om uw aanvraag te verwerken. Hoe Loyalis
met uw gegevens omgaat kunt u lezen op
loyalis.nl/privacy.
• Hebt u vragen?
Bel dan gerust: 045 645 93 20.

PERSOONLIJKE GEGEVENS (dit deel altijd invullen)
Voorletter(s)

Contactpersoon

Geslacht
Man

Vrouw

Naam organisatie

Straat en huisnummer*
* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode				

Plaats

		

			
E-mail								Telefoon

ORGANISATIEGEGEVENS
Huidige aantal werknemers
		
Zijn er minder dan 250 werknemers bij uw organisatie in dienst? Dan kunnen wij u geen offerte aanbieden.
Hebt u hier vragen over? Bel dan gerust: 045 645 93 20.
In welke sector is uw organisatie werkzaam?
61

Overheid, onderwijs en wetenschappen		

65 Overheid, openbare nutsbedrijven

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht		

66 Overheid, overige instellingen

63

Overheid, defensie				

Overig, namelijk

64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen
						
Fiscaal nummer/RSIN
Als u een loonheffingennummer hebt, is dit het deel van het loonheffingennummer voor de ‘L’.
Aantal medewerkers dat in het voorgaande kalanderjaar voor het eerst een WGA-uitkering kreeg

92.1610_2022.07.14

Bent u reeds eigenrisicodrager voor de WGA? 		

Indien ja, bij welke verzekeraar bent u nu verzekerd?

Nee
Ja 					
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GARANTIE
Gewenste ingangsdatum garantstelling*
  
  

0 1 0 1 2 0
0 1 0 7 2 0

* Zie toelichting onderaan dit formulier.

Aanvullende informatie
Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om een offerte voor u te kunnen maken.
Graag ontvangen wij bij dit formulier de volgende gegevens:
• uw jaarverslagen over de drie voorgaande jaren;
• uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel;
• de beschikking ‘werkhervattingskas’ van de Belastingdienst.

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

Functie

Datum

Plaats

Handtekening

		

TOELICHTING INGANGSDATUM GARANTIE
Bent u nu publiek verzekerd en kiest u er voor om het eigen risico voor de WGA
zelf te dragen? Laat dit dan tijdig aan de Belastingdienst weten. Dat kan met het
formulier “Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor
de WGA”. U vindt dit formulier op loyalis.nl/wga-garantie. Stuur het formulier pas op
na ontvangst en acceptatie van onze offerte. We hebben dan samen de maximale
tijd om voor u de garantstelling in orde te maken.
Kiest u voor een ingangsdatum per 1 januari van het volgende jaar?
Dan moet het formulier “Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisico
dragerschap voor de WGA” vóór 2 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.
Kiest u voor een ingangsdatum per 1 juli?
Dan moet dit formulier vóór 1 april bij de Belastingdienst aanwezig zijn.
Is het formulier niet tijdig bij de Belastingdienst?
Dan kunnen wij voor dat uittreedmoment geen WGA Garantie afgeven.

Terugsturen per e-mail naar:
accountmanagement@loyalis.nl
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