Naam tussenpersoon:

______________________________

Nummer agentschap:

______________________________

Contactpersoon:

______________________________

Telefoonnummer:

______________________________

Aanvraagformulier
Nedasco
Full Service Inkomenpakket

Zelf het Nedasco Full Service Inkomenpakket samenstellen?

De formulieren kunt u ingevuld en ondertekend versturen naar:
Nedasco
Afdeling Inkomen
Postbus 59
3800 AB AMERSFOORT
Acc.inkomen@nedasco.nl

1. Verzekeringnemer
Bedrijfsnaam:

____________________________________________________________________________________________________

Bezoekadres:

____________________________________________________________________________________________________

Postcode

_________________

Plaats: _____________________________________________________________________

Rechtsvorm van het bedrijf:

________________________________________

Inschrijving KvK

________________________________________

Oprichtingsdatum (dd-mm-jjjj)

________________________________________

Rekeningnummer (IBAN):

________________________________________

Naam contactpersoon  dhr. /  Mevr. ____________________________________________________________________________
E-mail contactpersoon ________________________________________________
Telefoonnummer contactpersoon _______________________________________

2. Algemene gegevens
Sectornummer: _________________

Sectornaam: _______________________________________________________________

Loonheffingsnummer: ___________________________________________________
Aantal medewerkers

Vast ____________________

Flex en overige, zonder DGA/eigenaar: _____________________

Te verzekeren totale bruto maandloonsom van alle werknemers exclusief vakantiegeld: € _____________________________
Vakantiegeld 8%
Vaste toeslag 8,33%

 Ja
 Ja

 Anders, ______%
 Anders, ______%

 Nee
 Nee (8,33% is een 13e maand zonder vakantiegeld)

3. Welke keuze heeft u gemaakt uit de offerte?

 Nedasco
 Verzuim***

Toelichting *
Toelichting **
Toelichting ***

 NN
 Verzuim
 WGA erd

 Bovemij
 Verzuim

 Avéro
 Verzuim
 WGA erd **
 Ziektewet erd *

 De Amersfoortse
 Verzuim
 WGA erd **
 Ziektewet erd *
 WGA Hiaat Uitgebreid
 Excedent tot max. SV-loon
 Excedent boven max. SV-loon
 WIA Bodem *
 Collectieve ongevallen *

Deze module mag alleen gesloten worden in combinatie met een
Ziekteverzuim verzekering en Richting 12 jaar.
Deze module mag alleen gesloten worden in combinatie met een ZW erd verzekering.
Arbodienst Richting 2-jaar verplicht.

Let op!
Als het aanvraagformulier binnen 5 werkdagen na ondertekening bij ons binnen is, wordt de datum van ondertekening
de ingangsdatum. Anders wordt de datum van ontvangst de ingangsdatum of een door u ingevulde datum in de
toekomst.

N1.1

Aanvraagformulier Nedasco Full Service Inkomenpakket

2

4.a. Module Verzuim
Verzuimpercentage
Huidig jaar: ________%

Vorig jaar: ________%

Twee jaar geleden: ________%

Drie jaar geleden: ________%

Heeft u op dit moment een ziekteverzuimverzekering lopen of recent beëindigd?

 Nee

 Ja, beëindigd per (dd-mm-jjjj): ______________________________________
Maatschappij: ________________________________________________________________________________________
Toelichting:

________________________________________________________________________________________

Let op!
U bent verplicht de overzichten van de afgelopen drie jaar mee te sturen met de verzuimpercentages, behalve
als de 1e werknemer korter dan één jaar in dienst gekomen is en u als startende ondernemer wordt gezien.

4.b. Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj): ______________________________________
Te verzekeren totale bruto maandloonsom van alle werknemers exclusief vakantiegeld: € _____________________________
Wilt u werkgeverslasten meeverzekeren (max. 25%)?
Dekkingspercentage 1e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%
Dekkingspercentage 2e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%
Wachttijd:

 10 werkdagen

 Ja, voor ________%

 Anders, ________%
 Anders, ________%

 Nee

Dekkingspercentage 3e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%
Dekkingspercentage 4e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%

 20 werkdagen  30 werkdagen

 65 werkdagen

 Anders, ________%
 Anders, ________%

 130 werkdagen

4.c. Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj): ______________________________________
Voor een Stop-Loss dient het bedrijf minimaal 25 werknemers of een minimale loonsom van € 600.000,- te hebben.
Dekkingspercentage 1e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%
Dekkingspercentage 2e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%

 Anders, ________%
 Anders, ________%

Dekkingspercentage 3e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%
Dekkingspercentage 4e halfjaar:
 100%  90%  80%  70%

 Anders, ________%
 Anders, ________%

 Eigenbehoud: ________%

4.d. Verhaalrechtsbijstand
Wenst u verhaalrechtsbijstand mee te verzekeren?
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5. Module ZW Eigenrisicodragerverzekering

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):

______________________________________

Verzekerde loonsom:

€ ____________________________________

Aantal werknemers: ________________________

Heeft u de Aanvraag Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de ZW (zie bijlage):
 al opgestuurd naar de Belastingdienst?
 als volledig ingevulde en ondertekende bijlage toegevoegd bij dit aanvraagformulier?
 heeft u de artsverklaring bijgevoegd?
Bent u reeds eigenrisicodrager?

 Ja, bij maatschappij: ______________________________________

Polisnummer: ____________________________________

Contractvervaldatum (dd-mm-jjjj): _____________________________

Loonheffingsnummer: ____________________________

6. Module WGA Eigenrisicodragerverzekering

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):

______________________________________

(per 1 januari, 1 juli of oversluitdatum)

Let op!
Bij een startende werkgever is dit de datum indiensttreding van de 1e werknemer.
Contractsduur kan afwijkend zijn, zie de offerte.

Heeft u de Aanvraag Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA (zie bijlage):
 al opgestuurd naar de Belastingdienst?
 als volledig ingevulde en ondertekende bijlage toegevoegd bij dit aanvraagformulier?
Bent u reeds eigenrisicodrager? U wordt verzocht de WHK verklaring mee te sturen, dit voorkomt fouten.

 Ja, bij maatschappij: ______________________________________

Polisnummer: ____________________________________

Contractvervaldatum (dd-mm-jjjj): _____________________________

Loonheffingsnummer: ____________________________

7. Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):
Uitkeringsduur:
Indexering:

 5 jaar
 Geen

______________________________________

 10 jaar
 WIA-index

 Tot pensioendatum (max. 67 jaar)
 3% klim

8. Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon (indexatie 3% klim)

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):
Aanvulling:
Indexering:
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9. Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon (indexatie 3% klim)

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):
Aanvulling:
Indexering:

______________________________________

 70% boven maximum SV-loon
 Geen
 WIA-index

 80% boven maximum SV-loon
 3% klim

10. Module WIA Bodemverzekering minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):
Uitkeringsduur:
Dekking:

 3 jaar
 70%

______________________________________

 5 jaar
 75%

 7,5 jaar
 80%

 Tot pensioendatum (max. 67 jaar)

11. Module Collectieve Ongevallenverzekering

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):

______________________________________

Verzekerde bedragen:
 Bij overlijden: 1x Rubriek A, bij blijvende invaliditeit: 2 x Rubriek B
 Bij overlijden: 2 x Rubriek A, bij blijvende invaliditeit: 4 x Rubriek B
Dekking:

 24-uursdekking

 functiedekking (inclusief komen en gaan)

12.a. Arbodienstverlening

 Ingangsdatum (dd-mm-jjjj):

______________________________________

 Richting
 2 jaar voor verzuim
 12 jaar voor WGA erd en Verzuim
 12 jaar voor ZW/WGA erd en Verzuim

 Perspectief
 All-in pakket

 Zorg van de Zaak
 All-in pakket

Vul hier uw gegevens in van uw bestaande arbocontract.
Naam huidige Arbodienst:

______________________________________

Contractnummer

______________________________________

Opgezegd per (dd-mm-jjjj):

______________________________________ *Ingangsdatum mag ook per opzegdatum

 12.b. Grip & Regie door Be Suitable
Nedasco werkt samen met register casemanagementbureau Be Suitable om grip te krijgen en
te houden op (langdurig) ziekteverzuim. Het team van Be Suitable coördineert na 3 maanden
de samenwerking tussen de betrokken partijen* en bewaakt de voortgang van de re-integratie
van uw arbeidsongeschikte werknemer. Door ondertekening geeft u toestemming dat de
betrokken partijen gegevens uitwisselen met Be Suitable en dat u uw (ex) werknemer informeert
over deze gegevensuitwisseling.
Toelichting *: Betrokken partijen zoals de arbodienst en het UWV.
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13. Overzicht van de te verzekeren werknemers in loondienst
Hiervoor dient u het Excelbestand ‘Werknemersbestand’ in te vullen en bij dit aanvraagformulier als Excelbijlage toe te
voegen, tenzij u dit al eerder compleet inclusief BSN, NAW heeft aangeleverd.

14.a. Contractsduur (van toepassing voor alle modules binnen het pakket m.u.v. WGA Eigenrisicodragerverz.)
Welke contractsduur wenst u? (Eventuele kortingen maatschappij afhankelijk)
 1 jaar
 3 jaar
 5 jaar

14.b. Premiebetaling (van toepassing voor alle modules binnen het pakket)
Welke betalingstermijn wenst u? (Eventuele kortingen maatschappij afhankelijk)
 Jaarbetaling  Halfjaarbetaling
 Kwartaalbetaling
 Maandbetaling

14.c. Incassowijze

 Zelf overmaken

 Automatische incasso (bij maandbetaling verplicht)

15. Acceptatievoorwaarden, slotvragen
Zie toelichting onderaan dit formulier over de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Bent u in de laatste acht jaar betrokken geweest bij een faillissement?
Of zijn er in de afgelopen drie jaar veranderingen in de bedrijfssituatie opgetreden of verwacht u veranderingen?

 Nee

 Ja, uw toelichting: ______________________________________________________________________________

Is u, of één van de andere verzekerden, ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of op bijzondere voorwaarden
aangegaan of verlengd?

 Nee

 Ja, uw toelichting: ______________________________________________________________________________

Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u, of van een verzekerde, die binnen de
afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als de persoon van
aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen
zijn?

 Nee

 Ja, uw toelichting: ______________________________________________________________________________

Heeft u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?

 Nee

 Ja, uw toelichting: ______________________________________________________________________________

Incassomachtiging
Ondergetekende verleent door ondertekening van dit formulier tevens machtiging om de bedragen die hij/zij
verschuldigd is wegens premie, abonnementsgelden en kosten af te schrijven.
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt Nedasco B.V. om persoonsgegevens. Deze gegevens
gebruikt Nedasco B.V. voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of
financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
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Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Wij communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in het
Nederlands. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering van de verzekering
eerst voorleggen aan Nedasco B.V.. Als de beslissing van Nedasco B.V. voor de verzekeringnemer of de
uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze het geschil voorleggen aan de rechter.

16. Validiteitsverklaring
Heeft u werknemers in dienst:
1. die de status SFB (Structueel Funcioneel Beperkt) hebben (voorheen arbeidsgehandicapt);
2. die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn of zijn geweest ( volgens WAO / WIA);
3. met een bijzondere arbeidsverhouding ( Bijv.: DGA, oproepkracht, stagiaire, uitzendkracht,etc.);
4. met 0-uren contracten;
5. die voldoen aan de Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig
werklozen;
6. die bij de start van de verzekering hun werkzaamheden niet of beperkt uitvoeren.
(Deze werknemers zijn niet verzekerd).
Vult u onderstaand schema in wanneer u een werknemer in dienst heeft volgens categorie 1 t/m 6.
Na 4 weken volledig herstel van een werknemer, die bij het aangaan van de verzekering ziek was,
verzoeken wij u een e-mail te sturen met de datum van 100% herstel naar acc.inkomen@nedasco.nl
Achternaam

Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

C*

1e ziektedag
(dd-mm-jjjj)

Toelichting

C* In het overzicht kan men onder “C” het corresponderende nummer plaatsen.
Door ondertekening verklaart tekenbevoegde de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben beantwoord.
Geen omstandigheden die voor de verzekeraar bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst van belang kunnen
zijn, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld.
Door ondertekening verklaart tekenbevoegde akkoord te gaan met de verzekeringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden kunt u downloaden op www.nedasco.nl.
Naam tekenbevoegde:

 dhr.

 mevr.

Functie tekenbevoegde:

_________________________________________________________________________________________

Datum (dd-mm-jjjj):

_____________________________

Handtekening:

__________________________________________

_____________________________________________________________________

Plaats:

____________________________________________

Vergeet u niet de volgende documenten mee te sturen?







Een kopie van de door u gemaakte offerte.
De arborapportages over de afgelopen drie jaar, waaruit de verzuimpercentages blijken, tenzij u als een nieuw
bedrijf bent ingeschaald. Deze arborapportages zijn van belang om de gemiddelde verzuimpercentages en de
daaraan gekoppelde premiepercentages vast te stellen.
Ingevuld Excelbestand met alle werknemers.
Dit bestand kunt u vinden op www.nedasco.nl onder U bent werkgever → Verzuim.
Ingevulde Aanvraag Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de ZW
Ingevulde Aanvraag Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA
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Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

2.

3.

4.

5.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo
volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij
het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van
zestien jaren heeft bereikt. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u
toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag
heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter
verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien
deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde
verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder
firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het strafrechtelijke verleden, opgezegde
verzekeringen en de slotvraag, ook voor:

de leden van de maatschap;

de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

de statutaire directeur(en)/ bestuurder(s) van de rechtspersoon;

de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun
statutair directeur(en)/ bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3%.
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering
van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte of poging(en) daartoe;

wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en
afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;

overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten? Zo ja, geef dan
aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan
aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden
de schikking tot stand kwam (u kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor
deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:

een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;

de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord,
indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan aanvrager, bij
voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de
aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid
moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden
zijn.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of
deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.
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