
Collectieve WIA-verzekering voor het  
GF Groothandelsfonds (CAO regeling)

Lees ook onze adviesbrochure
U krijgt de adviesbrochure samen met dit formulier. Hierin staat belangrijke informatie over de WIA-verzekering en een lijst met  
veelgebruikte begrippen. Begrijpt u iets niet? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons op (071) 364 19 20.  
We zijn er op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17.30 uur. U mag ons natuurlijk ook e-mailen: zorg.mkb@zilverenkruis.nl

1  Uw bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam  

Commerciële naam  

Inschrijfnummer KvK      Datum oprichting     -   -     
Adres   

Postcode           Woonplaats    Huisnr + toevoeging  

Loonheffingsnummer  

Sectorcode UWV     42 Groothandel II     Overig       

Valt u onder de CAO van het GF Groothandelsfonds?      Ja      Nee

Of: Volgt u de CAO van het GF Groothandelsfonds        Ja      Nee

2  Gegevens contactpersoon
Voorletter(s)   Tussenvoegsel    Achternaam  

Geslacht      Man       Vrouw

Telefoon vast              Telefoon mobiel             

E-mailadres  

3  Uw dekking voor de Beter Af Inkomenszekerheid WIA-verzekering
• Dekkingspercentage van 70%
• Wij verhogen het dekkingspercentage met 5% als:
 - uw medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut;
 - uw medewerker minimaal 80% arbeidsongeschikt is.
• Uitkering tot AOW leeftijd (AOW volgend) 
• Jaarlijkse indexatie van de uitkering met de WIA-index (maximaal 3%)
• Maximering verzekerde jaarloon op de WIA-loongrens (de WIA loongrens voor 2021 is: € 58.307,40)
• De premie is 0,341% van de verzekerde loonsom.

4  Zijn er medewerkers die meer verdienen dan de WIA-loongrens?
Voor medewerkers die meer verdienen dan de WIA-loongrens kunt u een aanvullende Beter Af Excedent afsluiten. Omdat dit maatwerk is,  
bespreken wij graag persoonlijk de mogelijkheden. 

   Ja, neem hierover contact met mij op.

5  Gegevens van uw medewerkers
U geeft de gegevens van uw medewerkers digitaal door via het Digitaal Meldpunt: zk.nl/digitaalmeldpunt. U krijgt inloggegevens voor het  
Digitaal Meldpunt zodra u de polis ontvangt. 
Meld uw medewerkers aan binnen 14 dagen na ontvangst van de inloggegevens. 
Zo voorkomt u vertraging in de dekking.
Zieke medewerkers meldt u later aan.
Wij accepteren zieke medewerkers vanaf het moment dat zij 4 weken achter elkaar weer volledig hebben gewerkt. Vanaf dat moment kunt u  
hen aanmelden via het Digitaal Meldpunt.

6  Startdatum van uw WIA-verzekering
Wat is de gewenste ingangsdatum?    -   -     
Let op: uw collectieve WIA verzekering kan pas starten nadat Zilveren Kruis dit formulier heeft ontvangen.

7  Bij deze verzekering heeft u rechten en plichten
U kunt deze lezen in:
• De leeswijzer ‘WIA Algemeen’ met nummer 400.101
• De WIA voorwaarden ‘Beter Af InkomensZekerheid’ met nummer 440.104

U vindt deze op zk.nl/wia.
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8  Uitsluitingen
U krijgt geen vergoeding als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of erger is geworden door:
• opzet of schuld
•	 ernstige	conflicten	zoals	een	oorlog
• radioactieve stoffen binnen een kerninstallatie

9  Contractduur
De looptijd van uw contract is 3 jaar.

10  Premiebetaling
U betaalt per    jaar     half jaar (1% toeslag)     kwartaal (1,6% toeslag)     maand (2,1% toeslag)

U betaalt met   automatische incasso     acceptgiro (alleen als u per jaar of half jaar betaalt)

Vul altijd uw bankgegevens in. Ook als u betaalt met acceptgiro.

IBAN-nummer                  
Op naam van 

Machtiging automatische incasso
Is er sprake van automatische incasso? Dan geeft u, door ondertekening van dit formulier, toestemming aan: Achmea Schadeverzekeringen 
N.V.,	handelend	onder	de	naam	Zilveren	Kruis	(incassantidentificatie	NL83	ZZZ	0805	3410	0007)	om	een	doorlopende	afschrijvingsopdracht	te	
sturen naar uw bank. Verder gaat u ermee akkoord dat uw bank het bedrag dat u heeft afgesproken met Achmea Schadeverzekeringen N.V.,
doorlopend van uw rekening afschrijft. Voor iedere incasso krijgt u een vooraankondiging. Wij sturen de vooraankondiging minimaal 3 en 
maximaal 30 dagen voor de incasso. 

Het terugboeken van een afgeschreven bedrag 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met  
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Hoe trekt u de machtiging weer in? 
Als u voor een betaling geen gebruik meer wilt maken van een automatische incasso, kunt u die op elk moment stopzetten.  
U trekt de machtiging in door een brief te sturen naar Zilveren Kruis. Onder vermelding van het polisnummer.

11  Aanvullende vragen
Om u goed te verzekeren moeten we u een beetje leren kennen. Zo hebben we informatie nodig om het risico te kunnen beoordelen. 
Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden?

11.1 Is aan u of aan uw bedrijf in de afgelopen 5 jaar:

• een (zorg)verzekering geweigerd?

 Nee    Ja     Toelichting   

• een (zorg)verzekering opgezegd?

 Nee    Ja     Toelichting   

• een (zorg)verzekering onder beperkende of bijzondere voorwaarden voorgesteld?

 Nee    Ja     Toelichting   

• een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?

 Nee    Ja     Toelichting   

• schade teruggevorderd in verband met onware opgave?

 Nee    Ja     Toelichting   

11.2  Bent u in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij een faillissement? Of zijn er in de afgelopen 3 jaar veranderingen in  
de bedrijfssituatie opgetreden? Of verwacht u binnenkort veranderingen?

   Nee    Ja     Toelichting   

11.3  Heeft u of heeft uw bedrijf in de laatste 8 jaar door strafbare feiten te maken gehad met politie of justitie?  
Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, en het krijgen of uitvoeren van een straf.

   Nee    Ja     Toelichting   
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Belangrijk: toelichting op de mededelingsplicht
1.  Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 

omstandigheden die betrekking hebben op anderen als hun belangen ook op de aangevraagde verzekering moeten worden meeverzekerd. 
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen bepalend wat u zelf weet, maar ook wat die andere belanghebbenden weten. Vragen waarvan 
u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

2.  Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat wij u hebben meegedeeld dat wij 
de verzekering accepteren, moet u alsnog aan ons doorgeven. Dat geldt alleen als het antwoord op een of meer van de vragen gezien die 
nieuwe feiten en omstandigheden niet meer juist is.

3.  Als u niet of onvoldoende aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs  
vervalt. Indien u heeft gehandeld met opzet ons te misleiden of wij bij kennis van de juiste stand van zaken de verzekering niet zouden  
hebben gesloten, hebben wij ook het recht de verzekering op te zeggen.

12  Profiteer van meer voordeel
Als deelnemers aan het GF Groothandelsfonds krijgt u naast de collectieve WIA-verzekering nog meer voordeel bij Zilveren Kruis. 
Geef aan waarmee wij u kunnen helpen en wij nemen vrijblijvend contact met u op:

Verzuimverzekering    WGA eigenrisicoverzekering    Collectieve zorgverzekering 

13  Ondertekening
Door het zetten van uw handtekening:
• verklaart u dat u gemachtigd bent om deze overeenkomst namens het bedrijf te ondertekenen.
• verklaart u dat u alle vragen eerlijk heeft beantwoord.
• verklaart u dat u niets dat voor de verzekeraar belangrijk is, heeft verzwegen of anders heeft voorgesteld.
•  gaat u akkoord met onze offerte en de verzekeringsvoorwaarden. Dit onder het voorbehoud van acceptatie door ons.  

De verzekering komt tot stand als u door ons bent geaccepteerd.

Naam tekenbevoegde  

Functie tekenbevoegde 

(tekenbevoegd volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel)

Datum en plaats    -   -       

Handtekening tekenbevoegde

 

U heeft 14 dagen bedenktijd
Sluit u een verzekering, dan krijgt u 14 dagen bedenktijd. Bent u om wat voor reden niet tevreden? Laat het ons dan binnen 14 dagen weten. 
Noem daarbij dan wel uw reden. U hoeft dan niets te betalen voor deze nieuwe verzekering. Heeft u ondertussen al premie betaald?  
Dan krijgt u die gewoon van ons terug.

Vergeet niet ook de Machtiging in te vullen
Met de machtiging aan de WIA Re-integratieservice kan Zilveren Kruis namens u in bezwaar of beroep gaan tegen beslissingen van UWV.  
Op deze manier kunnen wij het recht, hoogte en duur van een uitkering laten toetsen in bezwaar door UWV en in (hoger) beroep door een 
onafhankelijke rechter, als wij het niet eens zijn met een beslissing van UWV.
Zonder deze machtiging kunnen wij de verzekering niet goed uitvoeren. Als u de machtiging niet geeft dan kunnen wij de verzekering niet 
sluiten. Verder geven wij geen vergoeding of stoppen wij de vergoeding als u de machtiging in de toekomst intrekt of geen nieuwe machtiging 
geeft als wij daar om vragen.

Stuur het ingevulde formulier naar ons emailadres: zorg.mkb@zilverenkruis.nl of naar Postbus 444, 2300 AK Leiden

Ga verder op de volgende pagina
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Machtiging WIA Re-integratieservice
Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n), dat hij/zij Achmea Schadeverzekeringen N.V. machtigt/machtigen om namens de rechtspersoon:
•  gegevens op te vragen bij de arbodienst, bedrijfsarts of UWV (alleen indien en voor zover daarmee niet in strijd wordt gehandeld  

met de privacyregels);
•  extra re-integratiemaatregelen te nemen waar Achmea Schadeverzekeringen N.V. dit noodzakelijk acht. 

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat hij/zij de medewerkers van de WIA Re-integratieservice van Achmea Schadeverzekeringen N.V. 
machtigt/machtigen om namens de rechtspersoon:
•  (een) herbeoordeling(en) aan te vragen bij UWV;
•  bezwaar en/of beroep aan te tekenen tegen beslissingen van UWV en/of hoger beroep aan te tekenen tegen uitspraken van rechtbanken en tevens 

tot het voeren van procedure(s) en alle daarbij behorende handelingen, daaronder inbegrepen het intrekken van het bezwaar en/of (hoger) beroep.

De procedures brengen geen extra kosten voor u met zich mee. De kosten zijn namelijk inbegrepen in de premie die u
betaalt. Een eventueel toegekende vergoeding voor gemaakte kosten in bezwaar- of (hoger) beroepsprocedures komt
ten gunste van gemachtigde.

Naam bedrijf  

Statutaire vestigingsplaats 

Datum (dd-mm-jjjj)       -   -     

Naam ondergetekende 1*   

Functie   

Handtekening  

Naam ondergetekende 2*   

Functie   

Handtekening  

*  N.B. degene(n) die de machtiging verleent (verlenen) dient (dienen) bevoegd te zijn de rechtspersoon (gezamenlijk) te vertegenwoordigen.  
Een en ander moet blijken uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel alsmede uit de statuten.

Ga verder op de volgende pagina



Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacystatement www.zilverenkruis.nl/Paginas/Privacy.aspx  
van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185, AFM 12001027
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647
Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410, AFM 12000606

Goed om te weten 

Wat doen wij en wie zijn wij? 
Wij	bieden	verzekeringen	en	andere	financiële	diensten	aan.	We	verkopen	onze	producten	zonder	en	met	tussenpersonen	aan	onze	klanten.	 
Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. 

Wij horen bij Achmea 
Zilveren Kruis is een merk van Achmea Schade-verzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de  
Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12000606. 

Uw gegevens in vertrouwde handen 
Sluit	u	een	verzekering	of	financiële	dienst	af?	Dan	hebben	wij	uw	gegevens	nodig.	Denk	aan	uw	naam,	adres	en	woonplaats,	e-mailadres,	 
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede  
verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor? 
U leest het in ons privacy statement op zilverenkruis.nl. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking  
van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? 
Stuur dan een brief naar: 
Zilveren Kruis 
Postbus 444 
2300 AK Leiden 

Bent u het niet met ons eens? 
Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. 

Heeft u een klacht? 
Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden over bent. Of stuur ons een brief. 
Ons adres is: 
Zilveren Kruis 
t.a.v. de afdeling Klachtafhandeling 
Postbus 444 
2300 AK Leiden 

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem  
van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet hebt  
doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op  
www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.

Staan er fouten in deze offerte?
Deze offerte is tot stand gekomen met de door u aangegeven wensen en behoeften voor dit product. Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig 
is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Staat in deze offerte een andere afspraak dan in de productvoorwaarden?
Uw rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat in deze offerte iets anders? Dan is dat een bijzondere afspraak die we dan ook apart op 
de polis melden. Afspraken die op de polis staan, gelden boven afspraken die in de productvoorwaarden staan.

Wij informeren u graag welke vergoeding onze medewerkers krijgen als u een product afsluit:
•   Een deel van onze medewerkers krijgt extra geld of een andere beloning als zij een bepaald aantal verzekeringen afsluiten of een bepaald doel bereiken.
•  Onze medewerkers krijgen geen aardigheidje bij een actie die Zilveren Kruis organiseert.
•   Onze medewerkers doen hun werk voor u en andere klanten. Zilveren Kruis verkoopt alleen producten en diensten die onze klanten wensen en 

nuttig vinden.

http://www.zilverenkruis.nl/Paginas/Privacy.aspx
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