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Meer informatie is te vinden in onze brochures en folders of op www.anderzorg.nl

Aanmeldingsformulier ZorgverzekeringAanmeldingsformulier Zorgverzekering
 Model Buitenland Model Buitenland 

Telefoon werk

OngehuwdGehuwd Ongehuwd samenwonend Alleenstaand

VoorlettersAchternaam en/of meisjesnaam M/V Geboortedatum Burgerservicenummer** Loonbelastingplichtig in*

Buitenland

Zonder eigen risico*  Met € 50 eigen risico*

Bedrag eigen risico*
Geen
Geen

€ 100
€ 100

€ 200
€ 200

€ 300
€ 300

€ 400
€ 400

€ 500
€ 500

De premie wordt automatisch afgeschreven van uw rekening

Aankruisen wat van toepassing is

Vul hier uw sofinummer in

NL

Ja         Nee
Ja         Nee

Nederland
Nederland

Duitsland
Duitsland

Ander land n.l.
Ander land n.l.

Extra
Extra

Extra
Extra

Zonder eigen risico*  Met € 50 eigen risico*
Tand
Tand

Tand
Tand

8. Premiebetaling via werkgever
Naam werkgever
Contractnummer

2. Te verzekeren personen 
     
Aanvrager 
Partner

3. Keert u tenminste wekelijks terug naar uw woonadres? 
Aanvrager 
Partner

4. De werkzaamheden worden gewoonlijk uitgevoerd in 
Aanvrager 
Partner    

5. Gewenste eigen risico*

Aanvrager
Partner
   

6. Gewenste aanvullende verzekering

Aanvrager 
Partner

7. Gewenste premiebetaling
(Post)banknummer                                    (alleen rekeningnummer in Nederland)   

*

**

Vul alle ontbrekende gegevens in voor een snelle afhandeling van uw aanvraag.

1. Aanvrager
Voorletters en achternaam
Eerste naam voluit
    Woonadres
Straat en huisnummer
Postcode, woonplaats en land
    Correspondentieadres
Straat en huisnummer
Postcode, woonplaats en land
Telefoon privé
E-mailadres
Burgerlijke staat*
Eventuele datum verhuizing naar buitenland
Ingangsdatum verzekering



12. Ondertekening
Deze aanvraag voor een zorgverzekering geldt ook voor de A.W.B.Z.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar,
met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde termijn. Bij de verzekeringsaanvraag vragen wij persoonsgegevens.
De verwerking hiervan gebeurt conform de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.
Wij gebruiken uw gegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en ter voorkoming en bestrijding van fraude.
Verder houden wij u op de hoogte van ons productaanbod. Als u dit niet wenst, dan kunt u dit aan ons melden.

Datum

Toelichting
Aan de hand van het door u ingevulde aanmeldingsformulier kunnen wij bepalen of u en/of partner, kunt worden ingeschreven.
Het is mogelijk dat wij eerst een nader onderzoek instellen. 

–
–
–

Vraag 2
Geef bij de rubriek ‘Achternaam en/of meisjesnaam’ aan onder welke naam u ingeschreven wenst te worden. 
Het burgerservicenummer is de nieuwe term per 1 januari 2006 voor het sofinummer.
In welk land belastingplichtig? Wilt u hier aangeven in welk land de te verzekeren personen belastingplichtig zijn.

Vraag 5
ZorgVerzorgd: dit betreft een naturapolis.
ZorgZó: dit betreft een restitutiepolis.

Vraag 6
Als u alleen gebruik maakt van medische zorg in uw woonland, is het afsluiten van een aanvullende verzekering niet noodzakelijk.

Vraag 10
Komt u van een andere zorgverzekeraar? Wilt u ons een kopie van het bewijs van uitschrijving van deze zorgverzekeraar
toesturen?

Op dit moment verzekerd bij
Verzekerd tot 
Uit militaire dienst per
Uit detentie per
Niet verzekerd geweest sinds
Naam maatschappij

Verzekerdennummer

Verzekerdennummer
Voorheen verzekerd bij

Handtekening

Kiest u voor aanvullende verzekeringen, dan gaan deze gelijk met de basisverzekering in.
Nadat wij u hebben ingeschreven ontvangt u een zorgpolis en een zorgpas.
Premie Zorgverzekering is verschuldigd vanaf 18 jaar.

Aankruisen wat van toepassing is*

OWM AnderZorg U.A. KvK-nummer 02056018
OWM Menzis U.A. KvK-nummer 02040366

10. Huidige/vorige verzekering*

Naam maatschappij
Straat en huisnummer
Postcode, woonplaats

11. Bij welke buitenlandse verzekeringsinstelling gaat u zich aanmelden?

9. Collectief verzekerd
Collectief verzekerd bij
Contractnummer


