Aanvraagformulier WIA-excedentuitkering NV schade
Persoonsgegevens
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Persoonsnummer

:

BSN-nummer

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact met ons op.

Sinds wanneer bent u arbeidsongeschikt?
Datum invullen van uw eerste ziektedag



Welke uitkering ontvangt u nu van UWV?
Kruis aan wat van toepassing is.
Graag ontvangen wij een kopie van de beslissing van UWV.
WGA-vervolguitkering O WGA-loonaanvullingsuitkering
WGA-loongerelateerde uitkering
IVA-uitkering
Anders, namelijk


Heeft u op dit moment een dienstverband binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek?
Zo ja, vraag uw werkgever de volgende gegevens in te vullen.
Werkgeversnummer

:

Naam contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

IBAN-nummer

:

Heeft u op dit moment een dienstverband buiten de bedrijfstak Metaal en Techniek?
Zo ja, vul de volgende gegevens in.
Stuur ons ook een kopie van uw bankafschrift, uw arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook.
Naam werkgever

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Heeft u op dit moment geen arbeidsovereenkomst?

NVS 595 01.15

Stuur ons dan een kopie bankafschrift.

NV Schadeverzekering

Postbus 16862 I 2500 BW Den Haag

Metaal en Technische Bedrijfstakken

bij de AFM geregistreerd onder vergunningnummer 12000620
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27148461

Heeft u naast de WGA-uitkering van UWV en inkomen uit arbeid nog andere inkomsten?
Kruis aan wat van toepassing is.
Graag ontvangen wij een specificatie van u, waarop het soort inkomen en de hoogte hiervan staan.
Als u een WW-, ZW- of Wajong-uitkering ontvangt, stuur dan ook de toekenningsbrief hiervan aan ons op.
Nee
Inkomen uit eigen onderneming
WW-uitkering
ZW-uitkering
Wajong-uitkering
Pensioen
Overige
:

Ondertekening
Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

Machtiging voor uitwisselen gegevens UWV
Om uw uitkering juist en tijdig te kunnen betalen, heeft NV schade uw WIA-gegevens nodig zoals die bij UWV bekend
zijn. WIA-gegevens zijn bijvoorbeeld de mate van arbeidsgeschiktheid en het uitkeringspercentage. Wij kunnen alleen
uw gegevens bij UWV opvragen als u daar toestemming voor geeft. U geeft toestemming door deze machtiging te
ondertekenen en aan ons terug te sturen.

Belangrijk!
U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van alle wijzigingen die van belang zijn voor de hoogte en betaling
van uw uitkering. Door deze machtiging komt uw informatieplicht niet te vervallen. Geeft u wijzigingen, in bijvoorbeeld
uw dienstverband of mate van arbeidsgeschiktheid, direct aan ons door. Ook als u een nieuwe beschikking van UWV
ontvangt, stuurt u ons een kopie toe.
Hierbij machtigt ondergetekende NV schade tot het opvragen van zijn/haar WIA-gegevens bij UWV. MN voert voor
NV schade de administratie van de Collectieve WIA-verzekeringen Metaal en Techniek uit.

Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Persoonsnummer

:

BSN-nummer

:

Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

