WIA-verzekering
Offerte aanvraagformulier
Wij begeleiden u graag zodat u een juiste keuze kan maken
Daarvoor heeft u de WIA-keuzewijzer om tot een goede beslissing te komen. Voor uw WIA-verzekering die bij u
past. Heeft u nog vragen over de WIA-verzekeringen of de opties? Bel dan ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8197.

Wilt u door ons gebeld worden voor meer informatie?
Vul dan onderstaande gegevens in.
Telefoonnummer			
Voorkeur dag				

Maandag

Dinsdag

Voorkeur tijdstip 			

09.00 - 12.00 uur

		

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

13.00 - 17.00 uur

Beantwoord alle vragen op dit formulier
De vragen zijn verdeeld over een paar onderwerpen. Deze onderwerpen zijn:
A. uw bedrijfsgegevens
B. uw keuzes voor de WIA-verzekering
C. uw opties voor de WIA-verzekering.

Privacy
U mag geen medische gegevens doorgeven over een individuele medewerker. Dit staat de privacywetgeving
niet toe.

Bestaande afspraken
Mogelijk zijn er afspraken gemaakt binnen de cao die voor uw bedrijf van toepassing zijn rondom WIAverzekeringen. Bekijk daarom altijd of u bepaalde verplichtingen heeft voor uw WIA-verzekering. Als u al een WIAverzekering heeft, bekijk dan de afspraken met uw huidige aanbieder.
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27724 18.09

Mail het ingevulde formulier met bijlagen naar: inkomen@centraalbeheer.nl.

A. Uw bedrijfsgegevens
Wij vragen hier informatie over uw bedrijf.
1. Algemene gegevens
Bedrijfsnaam:					
Inschrijfnummer KvK:			
Rechtsvorm bedrijf
(staat in KvK):						
Bent u onderdeel van een concern?

Ja

Nee

bedrijfsnaam/commerciële naam concern:
Heeft uw bedrijf 1 of meer deelnemende werkmaatschappijen? Stuurt u dan een overzicht van de UWV-aansluitnummers en sector/SBI codes mee
van de werkmaatschappijen waarvoor u dit formulier invult.

Sectorcode:						
SBI-code:							
Aard werkzaamheden:			
Is uw bedrijf aangesloten bij een branche- of werkgeversorganisatie, waarbij afspraken zijn gemaakt over
arbeidsongeschiktheidsregelingen?
Nee

Ja, namelijk:		

2. Gegevens contactpersoon
M

Naam en voorletter(s):			

V

Functie:							
Postadres :						
Bezoekadres:						
Postcode en plaats:				
E-mailadres:						
Telefoonnummer (vast) :		
Telefoonnummer (mobiel):		
Wie is/zijn er tekeningsbevoegd namens uw bedrijf?

3. Gegevens medewerkers
Wij hebben informatie nodig over uw medewerkers voor uw offerte. Vul in de bijlage ‘Medewerker gegevens
voor WIA-verzekering’ de gegevens van uw medewerkers in. Wij hebben de volgende gegevens nodig: geslacht,
geboortedatum, jaarloon, datum in dienst, datum uit dienst (indien van toepassing) en soort dienstverband.
Stuurt u naast de medewerker gegevens ook de Beschikking Werkhervattingskas toe. Deze ontvangt u jaarlijks van
de Belastingdienst.
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B. Uw keuzes voor de WIA-verzekering
4. Voor welk product wilt u een offerte ontvangen?
AOV-P tot WIA-loongrens
AOV-P tot WIA-loongrens + Excedent
AOV-P tot €100.000
AOV-P tot €100.000 + Excedent
5. W
 ilt u het arbeidsongeschiktheidsrisico vanaf 15% tot 35% verzekeren (Werkgevers Compensatie
verzekering)?
Ja
Tot WIA-loongrens
Tot €100.000
Nee

C. Uw opties voor de WIA-verzekering
6. Welk dekkingspercentage wilt u verzekeren?
70%
75%
80%
7. Wilt u 5% extra dekking meeverzekeren bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid?
Ja
Nee
8. Welke indexatie wilt u meeverzekeren?
WIA-index
2%
3%
Geen indexatie
9. Welke vergoedingsduur wilt u verzekeren?
Tot de eindleeftijd met een maximum van:
67 jaar
68 jaar
69 jaar
70 jaar
Vaste duur:
5 jaar
10 jaar
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10. Welke contractduur wenst u voor de verzekering?
1 jaar
3 jaar
11. Wilt u digitaal de medewerkersbrochure van ons ontvangen om uw medewerkers te informeren?
Ja
Nee
Wilt u uw antwoorden toelichten of extra informatie geven? Meld deze dan hieronder.
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.

U kunt bij ons financiële producten en
diensten afsluiten

Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s

spaarrekeningen, beleggingsproducten en diensten

beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer

belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij

voor HR en Risicomanagement. Rechtstreeks en via

informatie op stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de

adviseurs die met ons samenwerken.

stichting met uw gegevens omgaat.

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Staan er fouten in dit formulier?

Centraal Beheer is een merk van Achmea

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig

Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.

is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er

Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.

kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij

aansprakelijk voor eventuele gevolgen van

de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410

die fout.

en de AFM onder nummer 12000606.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw gegevens in vertrouwde handen

Uw en onze rechten en plichten staan in de

Sluit u een verzekering of financiële dienst af?

productvoorwaarden. Staat in dit formulier wat

Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

de productvoorwaarden.

telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

verwerking van uw persoonsgegevens.

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo
goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?

en ons klachtenformulier op

Kijk dan in ons Privacy Statement op

een brief sturen naar:

centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

Centraal Beheer Klachtenbureau

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken

Postbus 9150

tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

7300 HZ Apeldoorn

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan
een brief naar:

Meer informatie over Centraal Beheer

Centraal Beheer Relatiebeheer

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

Postbus 9150

onze producten en onze gegevens op

7300 HZ Apeldoorn

centraalbeheer.nl.

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS

Het adres van Centraal Beheer is:

Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen

Laan van Malkenschoten 20

in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag.

7333 NP Apeldoorn

Dit is het centrale informatiesysteem van
de verzekeringsmaatschappijen die in
Nederland werken.
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