Aanvraag Key-personnel VerzuimPolis
Aanvraag nieuwe verzekering, offertenummer
Assurantieadviseur
Telefoonnummer

..............................................................................................................
....................................................... Agentuurnummer .......................
..............................................................................................................

Key-personnel VerzuimPolis Conventioneel

Key-personnel VerzuimPolis Stop Loss *

* Stop-Loss dekking is alleen mogelijk bij minimaal 25 key-personeelsleden.

Met het ondertekenen van deze aanvraag machtigt verzekeringsnemer Turien & Co. om rechtstraaks Arborapportages op te vragen indien dit nood- zakelijk wordt geacht voor de uitvoering van deze verzekering. Hierdoor kan
een snelle afhandeling van schadebetalingen gegarandeerd worden.

1. Verzekeringsnemer
Naam bedrijf
........................................................................................................................................
Adres
........................................................................................................................................
Postcode en vestigingsplaats ............................................................... Jaar oprichting bedrijf....................................
Contactpersoon
............................................................... Functie...........................................................
Telefoon
............................................................... Faxnummer....................................................
E-mail adres
........................................................................................................................................
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer ................................ BIK-code........................................................

2. Inschrijving uitvoeringsinstelling (UWV)
Bij welke UWV bent u aangesloten? ........................................................ Bij welke sector? ...........................................
Loonheffingsnummer Belastingdienst ...............................................................................................................................

3. Bedrijf
Totaal aantal medewerkers
Totaal aantal Key-personnel

........................................................................................................................................
administratief/commercieel ............................................................................................
technisch .......................................................................................................................
productie/overig .............................................................................................................
Is er sprake van detachering van Key-personnel?
ja
nee
Is er sprake van een (semi) overheidsinstelling?
ja
nee
Is er de laatste vijf jaar sprake geweest, of is er thans sprake
van (en/of plannen betreffende) fusie of overname, inkrimping,
opsplitsing of afstoting van het bedrijf?
ja
nee
NB. Voorwaarden Key-personnel:
- Werknemers met een vast salaris boven e 40.000,-;
- Max. verzekerde loonsom is e 100.000,- p.p. per jaar;
- Werkt minimaal 34 uur;
- DGA wordt niet als verzekerde aangemerkt.

4

Ziekteverzuim
Drie jaar geleden

Twee jaar geleden

Vorig jaar

Dit jaar tot heden

Twee jaar geleden

Vorig jaar

Dit jaar tot heden

Verzuimpercentage* Key-personnel
Meldingsfrequentie*
* Exclusief zwangerschap en berekend door de Arbo-dienst

Drie jaar geleden
Gem. aantal werknemers
Verzuimde dagen

Bent u momenteel elders verzekerd voor ziekteverzuim van uw werknemers?
ja
nee

Zo ja, waar .......................................

5. Gewenste dekking Key-personnel Verzuimpolis
Conventionele dekking
Eigen risico periode
Dekkingspercentage

4 weken
70%

Stop Loss verzekering
Dekkingspercentage
Max.uitkering

70%
1x eigen behoud

6 weken
13 weken
26 weken
100% (Dekking 2e ziektejaar is altijd 70%)

100%*
onbeperkt

Totaal te verzekeren jaarloon € ..................................................
(conform overzicht te verzekeren key-personnel. Het maximaal verzekerd bedrag bedraagt € 100.000 per medewerker per jaar)

Wilt u werkgeverslasten meeverzekeren?

nee

ja, percentage: ..................................................(max. 20%)

Gewenste contractsduur is standaard 3 jaar.
Gewenste ingangsdatum ................................................................................................................................................
De ingangsdatum is minimaal de dag volgend op de ontvangst van dit aanvraagformulier door Turien & Co.

6. Algemene vragen
Voor een goed verzuimbeleid is een gekwalificeerde Arbo-dienst een vereiste; vandaar dat het een voorwaarde voor
de verzekering is dat u aangesloten bent bij een gecertificeerde Arbo-dienst of bij een Turien & Co. voorgelegde en
goedgekeurde alternatieve dienstverlener. Wij verzoeken u om een kopie van deze overeenkomst bij te sluiten.
Heeft uw onderneming al een overeenkomst met een Arbo-dienst?
ja, met ............................................................ te ............................................... sinds ................................................
aansluitnummer bij Arbo-dienst .............................................................................. opzegbaar per ..................................
Naam afgesloten Arbo-pakket: ..........................................................................................................................................
nee

reden .......................................................................................................................................................

7. Premiebetaling

jaarbetaling (geen premietoeslag)
kwartaalbetaling (bij acceptgiro 4% premietoeslag)
maandbetaling (bij acceptgiro 5% premietoeslag)

NB. Indien u kiest voor automatische incasso bent u geen premietoeslag verschuldigd.

Incassomachtiging
Ondergetekende machtigt Turien & Co. hierbij tot wederopzegging de bedragen die hij/zij verschuldigd is wegens
premie en kosten, af te schrijven van (post)bankrekeningnummer: ..................................................................................
Ondergetekende verklaart zich akkoord en bekend met de hieraan verbonden voorwaarden van de Bankgirocentrale.
Ondergetekende mach- tigt Turien & Co. tevens om met betrekking tot de uitvoering van de bij Turien & Co.
afgesloten Ziekteverzuimverzekering verzuimgegevens op te vragen bij de Arbo-dienst waar ondergetekende
aangesloten is. Deze machtiging kan ondergetekende ieder moment weer intrekken.
Plaats .............................................................................. Datum .....................................................................................
Handtekening: ...................................................................................................................................................................

8. De aanvraag dient vergezeld te zijn van:
 Kopieën van op werknemer gespecificeerde verzuimoverzichten van de gehele onderneming verstrekt door een
gecertificeerde Arbo-dienst over de afgelopen drie kalenderjaren en de volledig verstreken kwartalen van het
huidige jaar;
 Een kopie van het contract dat door u is afgesloten met een gecertificeerde Arbo-dienst of door Turien & Co.
goedgekeurde andere dienst- verlener;
 Een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel;
 Een volledig werknemersoverzicht of verzamelloonstaat.

9. Validiteitverklaring
Zijn er of komen er binnenkort Key-personnelsleden in dienst die:
1) arbeidsgehandicapt zijn?
2) (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (volgens WAO en/of WIA) zijn of zijn geweest?
3) een bijzondere arbeidsverhouding hebben (bijv. DGA, oproepkracht, stagiaire, uitzendkracht, etc)
4) bij ingang van de verzekering hun werkzaamheden niet of met beperkingen uitvoeren?
5) redelijkerwijs op basis van de huidige situatie verwachten binnen 3 maanden na ingangsdatum van het contract
arbeidsongeschikt te worden?
ja

nee

Indien u één van deze vragen met 'ja' heeft beantwoord, vul dan hieronder de gegevens van de werknemers in en
geef aan om welke categorie het gaat (1 t/m 5).
Naam

1 t/m 5)

Categorie

Geboortedatum

Datum ingang ziekte en
arbeidsongeschiktheids%

Datum in
dienst

Toelichting

Voor deze werknemers bestaat geen dekking onder de verzuimverzekering. Na vier weken werken zonder
beperkingen is aanmelding alsnog mogelijk. U heeft hiervoor een herstelmelding van de Arbo-dienst nodig.
Bij herstelmelding worden de betrokken medewerkers automatisch meeverzekerd op de verzuimverzekering.

10. Slotvragen en ondertekening
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Dit geldt ook voor fei- ten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, van wie belangen worden mee- verzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Bij de
beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aan- vrager bepalend, maar ook die van de
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij Turien & Co. bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan het ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Turien & Co. heeft gehandeld of Turien & Co. bij kennis
omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Turien & Co. tevens het recht
de verzekering op te zeggen.

Strafrechtelijk verleden
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, 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.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ja

nee

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze
verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de
voorgaande vragen is verstrekt?
Naam aanvrager:
Functie aanvrager:
Plaats:
Datum:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Handtekening aanvrager:

........................................................................................................................................

Privacywetgeving
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken
wij binnen Turien & Co. en eventueel bij haar volmachtgever voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van
een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
EEN AANVRAAG TOT VERZEKERING KAN ALLEEN IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN INDIEN ALLE
VRAGEN VOLLEDIG ZIJN BEANTWOORD.

Bijlage 1
Overzicht van het te verzekeren Key-personnel
Indien het personeelsbestand groter is dan 25 werknemers s.v.p. een excel-bestand aanleveren
Naam/ Voorletters

Geboortedatum

Beroep/ functie

Bruto jaarloon incl. vakantiegeld

Bij < € 40.000, reden key-personnel
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