Inventarisatieformulier Ziektewet Eigen Risico Verzekering
Algemene gegevens
Bedrijfsnaam1:

Fiscaalnummer:

Van welke branchevereniging bent u lid?
O ABU
O NBBU

O Geen lid, dus ABU volgend

Adres:
Postcode:

Plaats:

Postadres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Emailadres:

Verzekeringsgegevens
Bij welke sectorrisicogroep bent u aangesloten?

O Anders, sector ………

O Sector 52

Voor welke sector risicogroepen (SRG) wilt u een offerte aanvragen?
O IA
O IIA
O7
(Administratief)
(Technisch)
(Detachering)

O8
(Intermediaire diensten)

O9
(Contracten)

Wat is de te verwachten jaarloonsom per sector risicogroep?
O IA
(Administratief)

O IIA
(Technisch)

O7
(Detachering)

O8
(Intermediaire diensten)

O9
(Contracten)

€

€

€

€

€

Totaal:

€

Indien u een offerte aan wilt vragen voor sector risicogroep 9, met wat voor soort contracten wordt er dan gewerkt? En wat is
de loonsom per contractsvorm?

SRG9

1

Contracten
Weekcontracten
Maandcontracten
3 maandcontracten
Half jaar contracten
Jaar contracten
2 jaar contracten
Onbepaalde tijd contracten
Totaal SRG 9

Jaarloonsom
€
€
€
€
€
€
€
€

Zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
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Wilt u een offerte ontvangen om de aanvulling op de ziektewet (AZW) mee te verzekeren?
O Ja
O Nee
Wenst u een uitbreiding van de standaard eigenrisicotermijn van 10 werkdagen? Zo ja, welke termijn wenst u?
O Ja
O Nee
O 30 werkdagen
O 65 werkdagen
O anders namelijk

Ingangsdatum
O 1 januari __________

O 1 juli _____________

Indien starter, gelijk aan eerste aangifte

O anders namelijk

Handtekening
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Voor het maken van een offerte dienen wij tevens te beschikken over de Werkhervattingskas beschikking en
specificatie van 2018, 2019 en 2020. Daarnaast ontvangen wij graag de Ziekmelding uit het UWV
werkgeversportaal van 1 januari 2018 t/m heden via onze beveiligde omgeving Hyperdrive. Indien u deze
gegevens wilt uploaden, vernemen wij het graag zodat wij u toegang kunnen geven tot deze omgeving.
Na ontvangst zullen wij u z.s.m. de offerte toezenden.
Indien u momenteel het risico voor de Ziektewet privaat heeft ondergebracht dan ontvangen wij graag de
verzuimcijfers van uw verzekeraar dan wel dienstverlener over 2018, 2019 en 2020.
Aanbieding
Op basis van de door u aangeleverde gegevens zullen wij de verzekeraar verzoeken een aanbieding uit te
brengen voor de Ziektewet Eigen Risico verzekering en/of AZW verzekering. Mogelijk zijn na beoordeling
aanvullende gegevens benodigd. Wij zullen u hierover dan zo spoedig mogelijk informeren.
Mochten gegevens onjuist en/of onvolledig zijn gebleken dan zal de offerte hierop worden aangepast.
Het kan zo zijn dat de verzekeraar geen aanbieding kan uitbrengen omdat het risicoprofiel niet past binnen
de acceptatierichtlijnen. Wij denken dan uiteraard graag met u mee over alternatieven.

FlexCom4 als uitvoerder van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
Takenhofplein 1 6538 SZ Nijmegen
Telefoon: (024) 374 16 66
Postbus 6992, 6503 GL Nijmegen
Fax: (024) 374 16 69
Vergunningnummer: 12000483
Website: www.flexcom4.nl
KvK Centraal Gelderland: 09209693
Bankrekeningnummer: 1539.03.368

Versie: 13.01

