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Informatie voor de werkgever

WIA-verzekeringen
Geschikt-tot-werkenverklaring
		U heeft uw werknemer te laat bij ons aangemeld voor een collectieve WIA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat wij uw werknemers zonder
aanvullende eisen accepteren bij aanmelding binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of aanvang van het dienstverband.
		Omdat de aanmelding voor onderstaande werknemer niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, vragen wij u dit formulier in te vullen.
		Aan de hand van dit formulier beoordelen wij of uw werknemer zogenoemd ‘geschikt tot werken’ is en of we uw werknemer accepteren of
eventueel aanvullende vragen en/of eisen zoals een gezondheidsverklaring stellen.
		Uw werknemer is ongeschikt tot werken als hij door ziekte of door een ongeval niet in staat is de met u overeengekomen werkzaamheden uit
te voeren en u wel een loondoorbetalingsverplichting heeft volgens het Burgerlijk Wetboek en/of uw werknemer aanspraak kan maken op een
uitkering van de ZW of WIA.
		 Wilt u het onderstaande formulier invullen en als er al gegevens staan ingevuld deze controleren.
		 Onderaan dient u het formulier te ondertekenen. U kunt dit vervolgens opsturen naar inkomen@goudse.com

1. Gegevens verzekeringnemer
		Naam								

																																				

		Polisnummer					

																																	

2. Gegevens werknemer
		Naam en voorletters																																		‹ Man			 ‹ Vrouw
		Adres																																													
		Postcode									© Woonplaats																															
		Geboortedatum (d-m-j)													
		Burgerservicenummer												
		Datum indiensttreding (d-m-j)										

3. Late aanmelding
		Datum aanmelding (d-m-j)											
		 Aan wie is de late aanmelding te wijten?			 ‹ De verzekeringnemer						‹ De werknemer														
		 De verzekeringnemer verklaart dat:
1. De werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht en op grond daarvan verzekerd is ingevolge de WIA		
‹ Ja			
‹ Nee
2. De werknemer op de datum aanmelding in staat is om de bedongen arbeid* volledig te verrichten									
‹ Ja			
‹ Nee
3.	De werknemer in de 4 weken voorafgaand aan de datum aanmelding onafgebroken in staat was om de bedongen
		arbeid* volledig te verrichten																															
‹ Ja			
‹ Nee
4.	De werknemer geen aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de ZW of WIA of andere sociale verzekering
		zoals bijvoorbeeld WAO of Wajong. 																													‹ Ja			
‹ Nee
	Is uw werknemer op dit moment niet in staat zijn bedongen arbeid volledig te verrichten? Zodra de werknemer weer 4 weken geschikt tot werken is,
meldt u hem of haar binnen 30 dagen na het verstrijken van deze periode van 4 weken (weer) aan voor de verzekering door middel van het invullen
en opsturen van een nieuwe geschikt-tot-werkenverklaring.
* De bedongen arbeid is het werk dat de werkgever en werknemer contractueel zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of functieomschrijving.

4. Ondertekening
		 De verzekeringnemer verklaart dat deze verklaring naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.

		Datum (d-m-j)							
© Plaats										© Handtekening verzekeringnemer 													
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