Offerteaanvraag
Loyalis WIA-aanvullingsverzekeringen voor leden Bouwend Nederland
•	Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor een of meerdere

WIA-aanvullingsverzekeringen van Loyalis.
•	Stuur de ingevulde en ondertekende aanvraag ongefrankeerd naar Loyalis
Verzekeringen (zie adres op achterzijde).

•	Loyalis gebruikt de persoonsgegevens van uw werknemers om uw
•

aanvraag te verwerken. Hoe Loyalis met deze gegevens omgaat kunt u
lezen op loyalis.nl/privacy.
Hebt u vragen? Bel dan gerust: 045 579 69 96.

CONTACT GEGEVENS (dit deel altijd invullen)
			
Contactpersoon

			Voorletters
		

Man

			
Naam
organisatie
			
Straat
en huisnummer*
				

* Inclusief eventuele toevoeging

			
Postcode		

		
Plaats

92.1801.19

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

			
Telefoon		

E-mail

ORGANISATIEGEGEVENS
				
Personeel in dienst sinds
Bent u wel lid van Bouwend Nederland, maar niet werkzaam in de branche bouw?
Geef dan aan in welke branche u werkzaam bent.

				
Inschrijvingsnummer KvK
(indien van toepassing)

				
Lidmaatschapsnummer
Is er in de laatste vijf jaar sprake geweest van fusie, overname, inkrimping, opsplitsing, afstoting, faillissement en/of
surséance of verwacht u een van deze situaties binnen een jaar?		
Nee
Ja (graag toelichten)

Onderdeel van

Groep

Vrouw

VERZEKERING
					
Gewenste
ingangsdatum verzekering

Contractduur

3 jaar

5 jaar

Voor de verschillende verzekeringsvormen gelden verschillende grondslagen. Wij vragen u daarom de totale loonsom en
het aantal werknemers te splitsen. Exclusief Directeur Groot Aandeelhouders, deze kunnen niet meeverzekerd worden.
			
Aantal
werknemers

Totale loonsom* €
		

Werknemers met een inkomen onder het maximumloon Sociale Verzekeringen;
			
Aantal werknemers

Totale loonsom €
		

Werknemers met een inkomen vanaf het maximumloon Sociale Verzekeringen;
			
Aantal werknemers

Totale loonsom* €
		

DEKKING
Als lid van Bouwend Nederland kunt u zelf uw verzekering samenstellen. Vink uw gewenste keuzes aan.
Wij maken dan voor u een offerte op maat. Meer informatie over deze verzekeringen, dekkingen en de voordelen
als lid van Bouwend Nederland vindt u op loyalis.nl/wia-aanvullingsverzekering-bnl.
Bouwend Nederland leden hebben een keuze uit onderstaande dekkingen:
Vorm

Collectief		

Semicollectief

Dekking

Standaard		

Uitgebreid

Indexatie*

0%		

2%

Bedrijfspensioenfonds

Bouw (standaard)

Gedispenseerden

* Bij het opvragen van de offerte kunt u beide keuzes aankruisen. Als u de definitieve offerte van ons ontvangt, maakt u een keuze uit 0% of 2%.

Kies uw verzekeringsvorm(en)
 WIA Bodemverzekering
Uitkeringsduur

5 jaar

10 jaar

Tot AOW-gerechtigde leeftijd

WGA-hiaatverzekering
WIA Excedentverzekering
WIA Excedentverzekering 80*
* alleen mogelijk bij dekking standaard.

Stuur bij deze offerteaanvraag altijd een volledig werknemersoverzicht mee, want alleen dan kunnen wij voor u een correcte
offerte maken. Het werknemersoverzicht vindt u op loyalis.nl/wia-aanvullingsverzekering-bnl.
ONDERTEKENING
			
Naam		
			
Datum		
			
Plaats		

			
Functie	
		
Handtekening
		

Terugsturen per e-mail naar:

accountmanagement@loyalis.nl

of per post:	
Loyalis Verzekeringen

Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen

