Melding ziekte/arbeidsongeschiktheid
In verband met uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering
•	Met dit formulier kunt u uw arbeidsongeschiktheid melden als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt.
•	Hebt u vragen? Bel dan gerust 045 579 61 11.
•	Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken.
Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op loyalis.nl/privacy.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
			
Geboortenaam

			Voorletters
		

Man

Vrouw

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

* Inclusief eventuele toevoeging

			
Postcode		

		
Plaats

Land		
			

90.0212.19

Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378.

			
Geboortedatum

								
		

			
E-mail		

				
		Telefoon

			
 Ik geef Loyalis toestemming om in de toekomst digitaal met mij te communiceren over mijn producten.
Certificaat- of polisnr.*
				
		
* U vindt dit nummer op uw certificaat of polis.			
* U vindt dit nummer op uw certificaat of polis.

			
Relatie- of klantnr.*

Is het adres dat u hierboven hebt ingevuld al bij ons bekend?		

Ja		

Nee

UW WERKGEVER
			
Naam		
			
Plaats		
Werkgeversnummer*
			

* U vindt dit nummer op uw certificaat of polis. Als uw werkgever een collectief contract bij Loyalis heeft afgesloten en de premie voor de verzekering volledig
voor u betaalt, hoeft u dit nummer niet in te vullen.

Personeelsnummer*
			

* Dit nummer gebruikt u bij uw werkgever. Dit kunt u navragen bij uw personeelsfunctionaris.

Onderdeel van

Groep

VERZUIMMELDING
Eerste verzuimdag
			
Komt uw arbeidsongeschiktheid voort uit een ongeval?		

Nee

Ja

Zo ja, is dit ongeval veroorzaakt door een derde?		

Nee

Ja

Ontvangt u nu een uitkering van UWV?		

Nee

Ja

Zo ja, ontvangt u een uitkering op grond van WIA of WAO? 		

WIA

WAO

Stuur ons een kopie van de toekenningsbeslissing van UWV.
ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld.
			
Datum		
			
Plaats		

Handtekening
		

UW PERSOONSGEGEVENS
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 Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Kijk op www.loyalis.nl\privacy hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

Terugsturen naar:	
Loyalis Verzekeringen

Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen

