
Bedrijfsgegevens
Werkgeversnummer
Dit is uw kenmerk bij NV schade. Vermeld uw 
kenmerk als u contact met ons opneemt. 

Statutaire naam en adres
Hier vult u de gegevens in zoals u bij de Kamer van 
Koophandel bent ingeschreven.

Fiscaal nummer
Dit is het nummer waaronder u bij de 
Belastingdienst bekend staat. 

Hierbij verklaar ik dat 
U verklaart dat u aan alle voorwaarden voldoet. 
Alleen dan kunt u de WGA-basisverzekering bij 
NV schade afsluiten.

Wilt u dat wij uw aanvraag Eigenrisicodragerschap 
voor de WGA bij de Belastingdienst indienen? 
Om de WGA-basisverzekering af te sluiten moet u 
eigenrisicodrager voor de WGA zijn. Dit kunt u op 
twee manieren regelen:
•   Wij dienen voor u de aanvraag 

Eigenrisicodragerschap voor de WGA in bij de 
Belastingdienst. Of

•   U dient zelf de aanvraag Eigenrisicodragerschap 
voor de WGA in bij de Belastingdienst.

Van de Belastingdienst ontvangt u vervolgens 
bericht over uw eigenrisicodragerschap voor de 
WGA. 

Gegevens WGA-basisverzekering
Jaarpremie
U vindt hier de premie voor 2017. Aan het einde
van elk jaar ontvangt u een brief met de premie
voor het volgende kalenderjaar.

Contractduur
De WGA-basisverzekering sluit u af voor één jaar.
De verzekering wordt na de contractperiode van
één jaar automatisch verlengd met een jaar.
U kunt dan dagelijks de verzekering opzeggen
met een opzegtermijn van een maand.

Ingangsdatum verzekering
De ingangsdatum van uw WGA-basisverzekering bij
NV schade is de datum waarop u eigenrisicodrager 
voor de WGA wordt. 

Goed om te weten
Welke werknemers vallen onder het
eigenrisicodragerschap WGA?
•   Werknemers met een vast dienstverband.
•   Werknemers met een fictief dienstverband die 

ziek zijn, zoals thuiswerkers en provisiewerkers.
•   Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, 

zoals werknemers met een tijdelijk 
dienstverband of werknemers met een vast 
dienstverband aan wie ontslag is aangezegd.

•   Werknemers die binnen vier weken na het einde 
van hun dienstverband ziek zijn geworden en 
niet op andere gronden recht hebben op een 
Ziektewetuitkering. Dit betekent dus dat deze 
werknemer geen nieuwe werkgever en/of 
WW-uitkering heeft.

Voor welke werknemers kunt u geen aanspraak 
maken op de WGA-basisverzekering?
U kunt geen aanspraak maken op een vergoeding 
vanuit de WGA-basisverzekering voor werknemers 
die voor de ingangsdatum van de 
WGA-basisverzekering al ziek zijn en na 104 weken 
ziekte recht krijgen op een WGA-uitkering.

Ik heb het aanvraagformulier ingestuurd.
Wat nu?
U ontvangt binnen tien werkdagen een reactie op
uw aanvraag. Als u de verzekering kan afsluiten,
dan ontvangt u een polis. 

Kan ik de WGA-basisverzekering afsluiten als ik een 
werknemer in dienst heb die momenteel ziek is of 
een WIA-, WAO- of Wajonguitkering ontvangt?
Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u 
graag verder. 

U wilt eigenrisicodrager voor de WGA worden en uw risico verzekeren bij NV schade.
U vult het ‘aanvraagformulier WGA-basisverzekering’ in als u nog géén eigenrisicodrager WGA bent.

Invulwijzer 
aanvraagformulier WGA-basisverzekering
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