AANVRAAGFORMULIER
AEGON GEZOND WERKPLAN
1. Klantgegevens
Polisnummer
Naam werkgever
2. Uw persoonlijke gegevens
Naam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht
BSN-nummer
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Wat is uw datum in dienst?
Wat is uw jaarloon?
3. Vragen over uw gezondheid
a.

Bent u op dit moment volledig arbeidsgeschikt?

b. Bent u de afgelopen 4 weken ziek geweest?
c.

[] Ja [] Nee
[] Ja [] Nee

Heeft u door ziekte of ongeval het laatste jaar twee weken of langer
niet gewerkt? Of maar een deel van de dag gewerkt?

[] Ja [] Nee

Als u vraag a met “Nee” en/of vraag b en/of vraag c “Ja” hebt beantwoord, dan kunnen wij u niet
accepteren. U kunt zich niet aanmelden voor deze verzekering.
4. Akkoordverklaring
U verklaart dat u alle vragen hebt beantwoord. Uw antwoorden kloppen. Daarmee voorkomt u dat de
rechten uit deze overeenkomst kunnen vervallen. AEGON beoordeelt of wij uw aanvraag accepteren.
AEGON gebruikt uw antwoorden ook als u later dezelfde soort verzekering aanvraagt. Op deze
verzekering zijn onze voorwaarden nr. 1397 van toepassing. Door verzending verklaart u akkoord te
gaan met deverzekeringsvoorwaarden. De voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op
www.aegon.nl.
5. Insturen akkoordverklaring
U kunt de volledig ingevulde en ondertekende akkoordverklaring mailen naar wia@aegon.nl. Wij
zullen uw verzoek tot deelname aan de verzekering vervolgens in behandeling nemen.

Datum Plaats
Handtekening
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AEGON is aanbieder
AEGON is aanbieder van financiële producten. AEGON is een handelsnaam van AEGON Schadeverzekering
N.V., statutair gevestigd te Den Haag, KvK 27085000. AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in
het register dat AFM en DNB aanhouden. AEGON is gevestigd aan het AEGONplein 50, 2591 TV Den
Haag, Nederland, www.aegon.nl.
Uw privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruiken wij binnen AEGON Nederland voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen
financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing (www.verzekeraars.nl). Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam AEGON kunnen
uw gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Wij bieden producten op financieel gebied aan
en/of bemiddelen hierin: verzekeringen, pensioenen, beleggingen, bankproducten en hypotheken.
Daarover informeren wij u zo goed mogelijk. Mocht u deze informatie niet meer willen ontvangen, dan
kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan AEGON, antwoordnummer 6518, 8900
RV, Leeuwarden. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Voor meer informatie over onze producten en
diensten of over bescherming van uw privacy, zie www.aegon.nl. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kan AEGON gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is
risico‟s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. U kunt de tekst raadplegen op www.stichtingcis.nl.
Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie
van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag, telefoon (070) 344 32 10. Wanneer
het oordeel van AEGON voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) 333 89 99. Meer
informatie vindt u op de website www.kifid.nl.

