Aanvraagformulier WIA-werknemersuitkering NV schade
Persoonsgegevens
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Persoonsnummer

:

BSN

:

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 van uw eerste ziektedag

:

Bent u eerder afgewezen geweest voor de WIA door UWV?
Zo ja, vul dan de datum van afwijzing in

:

Graag ontvangen wij een kopie van de brief van UWV waarin zij u afwijzen voor de WIA en de bijbehorende
arbeidsdeskundige rapportage.

Heeft u op dit moment een dienstverband binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek?
Zo ja, vraag uw werkgever de volgende gegevens in te vullen. We ontvangen van u ook graag een kopie van uw
loonstrook van de periode nadat u door UWV tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.
Werkgeversnummer

:

Naam contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

IBAN

:

Heeft u op dit moment een dienstverband buiten de bedrijfstak Metaal en Techniek?

NVS027 07.16

Zo ja, vul de volgende gegevens in. We ontvangen graag een kopie van uw banksafschrift, een kopie uw
arbeidsovereenkomst en een kopie van uw loonstrook van de periode nadat u door UWV tussen de 15% en 35%
arbeidsongeschikt bent verklaard.
Naam werkgever

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

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 uw inkomen bij uw huidige werkgever 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, ontvangen we ook graag de toekenningsbrief.
Nee
Inkomen uit eigen onderneming
WW-uitkering
ZW-uitkering
Wajong-uitkering
Pensioen
Overige
:

Ondertekening
Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

