VOORBEHOUDEN VOOR OZ
Titularis 1: 501

AANSLUITINGSVERKLARING

Titularis 2: 501
Kantoor:

Nummer:

ATP
Regionale zetel
Antwerpen
Boomsesteenweg 5
2610 Wilrijk Antwerpen
Regionale zetel
Brugge
Gistelsesteenweg 294 bus 1
8200 Sint-Andries Brugge
info@oz.be
www.oz.be

PERSOONLIJKE GEGEVENS
IK, ONDERGETEKENDE (verder ‘titularis’ genoemd)
Plak een recent kleefbriefje of vul in
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Rijksregisternummer:

Naam huidig ziekenfonds:
Geslacht (aankruisen wat past): 

Man

Vrouw

Tel./gsm:
E-mail:
Burgerlijke staat: 

Ongehuwd 
Feitelijk gescheiden

Gehuwd 

Weduwe /Weduwnaar

Uit de echt gescheiden

Nationaliteit:
Nummer ISI+ kaart:

(enkel in te vullen indien u geen Belgische identiteitskaart hebt en reeds bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds)

Hoedanigheid bij huidig ziekenfonds:

Zelf gerechtigde (eigen boekje)

Persoon ten laste

Indien persoon ten laste: bij wie was u als persoon ten laste ingeschreven?
Naam en voornaam:
Rijksregisternummer:
Verzoek om ingeschreven te worden bij OZ in de hoedanigheid van (omcirkel wat past):
arbeider, bediende, personeelslid openbare sector, zelfstandige, gepensioneerde, weduwe/weduwnaar, andere
vanaf
Ik, echtgeno(o)t(e) / samenwonende van de titularis (verder ‘samenwonende’ genoemd)
Plak een recent kleefbriefje of vul in

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Rijksregisternummer:

Naam huidig ziekenfonds:
Geslacht (aankruisen wat past): 

Man

Vrouw

Ongehuwd 

Gehuwd 

Feitelijk gescheiden

Uit de echt gescheiden

Tel./gsm:
E-mail:
Burgerlijke staat: 

Weduwe /Weduwnaar

Nationaliteit:
Nummer ISI+ kaart:

(enkel in te vullen indien u geen Belgische identiteitskaart hebt en reeds bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds)

Hoedanigheid bij huidig ziekenfonds:

Zelf gerechtigde (eigen boekje)

Persoon ten laste

Indien persoon ten laste: bij wie was u als persoon ten laste ingeschreven?
Naam en voornaam:
Rijksregisternummer:
Verzoek om ingeschreven te worden bij OZ501 als
Zelf gerechtigde in de hoedanigheid van (omcirkel wat past):
		arbeider, bediende, personeelslid openbare sector, zelfstandige, gepensioneerde, weduwe/weduwnaar, andere
Persoon ten laste bij de titularis hierboven
vanaf

HOOFDVERBLIJFPLAATS (titularis + samenwonende)
Straat:
Nummer:

Bus:

Postcode:

Gemeente:

CORRESPONDENTIEADRES
(enkel indien anders dan hoofdverblijfplaats)
Geadresseerde:
Straat:
Nummer:

Bus:

Postcode:

Gemeente:

FINANCIËLE GEGEVENS
Rekeningnummer titularis:

BE

BIC:

Rekeningnummer samenwonende (enkel indien anders dan titularis): BE

BIC:

GEZINSLEDEN TEN LASTE
(Vul in of plak een kleefbriefje)

KINDEREN
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Jongen

Meisje

E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Jongen

Meisje

E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Jongen

Meisje

E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Jongen

Meisje

E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Jongen

Meisje

E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

ASCENDENTEN (ouder, grootouder, …)
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Man

Vrouw
(enkel indien van toepassing)

Tel./gsm:
E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Man

Vrouw
(enkel indien van toepassing)

Tel./gsm:
E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

IN HET BUITENLAND VERBLIJVENDE GEZINSLEDEN
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Man

Vrouw
(enkel indien van toepassing)

Tel./gsm:
E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Rijksregisternummer:

Nummer ISI+ kaart:

Man

Vrouw
(enkel indien van toepassing)

Tel./gsm:
E-mail:
In te schrijven ten laste van:

titularis

samenwonende (enkel mogelijk indien zelf gerechtigde)

DIPLOMATEN
Bent u houder van een bijzondere identiteitskaart, afgeleverd door de Directie Protocol*?
Titularis:

Ja

Nee

Samenwonende:

Ja

Nee

INSCHRIJVING SOCIALE ZEKERHEID
(enkel in te vullen indien van toepassing)

TITULARIS

SAMENWONENDE

Ik bevestig (kruis aan wat past):

Ik bevestig (kruis aan wat past):

Onderworpen te zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige

Onderworpen te zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige

Sinds:

Sinds:

Naam sociale kas:

Naam sociale kas:

Adres sociale kas:

Adres sociale kas:

Hoedanigheid (omcirkel wat past):

Hoedanigheid (omcirkel wat past):

hoofdactiviteit, nevenactiviteit, meewerkende echtgeno(o)t(e),

hoofdactiviteit, nevenactiviteit, meewerkende echtgeno(o)t(e),

artikel 37

artikel 37

Einde vorige loontrekkende activiteit:

Einde vorige loontrekkende activiteit:

* Personen die behoren tot het in België geaccrediteerd personeel van diplomatieke en consulaire missies en als dusdanig houder zijn van een bijzondere identiteitskaart, afgeleverd door de Directie Protocol van de
FOD Buitenlandse Zaken, kunnen vanaf 1 september 2013 niet langer ingeschreven worden in de hoedanigheid van 'ingeschrevene in het Rijksregister' zoals bedoeld in art. 32, 1e lid, 15° van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Onderworpen te zijn aan een buitenlandse sociale zekerheid

Onderworpen te zijn aan een buitenlandse sociale zekerheid

Land:

Land:

Sofinr. (NL):

Sofinr. (NL):

Naam instelling:

Naam instelling:

Periode: van

tot

Onderworpen te zijn aan de Belgische sociale zekerheid en
nooit ingeschreven bij een ziekenfonds

Periode: van

tot

Onderworpen te zijn aan de Belgische sociale zekerheid en
nooit ingeschreven bij een ziekenfonds

Nooit onderworpen geweest te zijn aan een sociale zekerheid

Nooit onderworpen geweest te zijn aan een sociale zekerheid

Andere

Andere

Leg uit:

Leg uit:

KEUZEMOGELIJKHEDEN
TITULARIS

SAMENWONENDE

Ik wens:

Ik wens:

Betalingswijze bijdragen

Betalingswijze bijdragen

Mijn bijdragen te betalen met een domiciliëring (per kwartaal),
bezorg mij het document

Mijn bijdragen te betalen met een domiciliëring (per kwartaal),
bezorg mij het document

Mijn bijdragen te betalen met een overschrijving

Mijn bijdragen te betalen met een overschrijving

Vlaamse sociale bescherming (voorheen Vlaamse zorgverzekering)

Vlaamse sociale bescherming (voorheen Vlaamse zorgverzekering)

Aan te sluiten bij de Zorgkas van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen:

Aan te sluiten bij de Zorgkas van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen:

Momenteel ben ik aangesloten bij

Momenteel ben ik aangesloten bij

Zorgkas andere mutualiteit (geen extra formulier nodig)

Zorgkas andere mutualiteit (geen extra formulier nodig)

De Vlaamse Zorgkas, bezorg mij het nodige formulier

De Vlaamse Zorgkas, bezorg mij het nodige formulier

Extra verzekeringen
Informatie over de verzekering Hospitalia Plus

Extra verzekeringen
Informatie over de verzekering Hospitalia Plus

Ik heb al een hospitalisatieverzekering privé

Ik heb al een hospitalisatieverzekering privé

Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever

Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever

Ik heb een hospitalisatieverzekering bij mijn huidig ziekenfonds

Ik heb een hospitalisatieverzekering bij mijn huidig ziekenfonds

Informatie over de verzekering Hospitalia Continuïteit

Informatie over de verzekering Hospitalia Continuïteit

Informatie over Dentalia Plus (tandzorgverzekering)

Informatie over Dentalia Plus (tandzorgverzekering)

Informatie over Medicalia (verzekering voor medische kosten
buiten een ziekenhuisopname)

Informatie over Medicalia (verzekering voor medische kosten
buiten een ziekenhuisopname)

EXTRA INFORMATIE
MINIBOETIEK*
(kruis de keuze aan en vul de naam in van het kind/de kinderen)

Waardebon OZ Shop voor:
Kraamhotel voor:
Kraamzorg voor:
LOPENDE MEDISCHE DOSSIERS BIJ HUIDIG ZIEKENFONDS
Er zijn toelatingen vanwege de adviserend arts voor
Medicatie op naam van:
Orthodontie op naam van:
Logopedie op naam van:
Kinesitherapie op naam van:
Er worden uitkeringen arbeidsongeschiktheid ontvangen door:
(naam van de perso(o)n(en) die de uitkeringen ontvangt/ontvangen)

Er is een aansluiting bij de hospitalisatieverzekering voor:
Mijn hospitalisatieverzekering bij mijn huidig ziekenfonds stopt. Bezorg mij meer informatie over Hospitalia (Plus) en de aansluitingsformulieren
Er zijn andere lopende dossiers op naam van:
Leg uit:

Ik verbind mij ertoe onmiddellijk alle wijzigingen in de samenstelling van het gezin, het adres en de hoedanigheden aan OZ501 mee te delen.
Ik ben me ervan bewust dat de ondertekening van de aansluitingsverklaring de toetreding tot de statuten van OZ501 tot gevolg heeft.
Datum:

		

Handtekening titularis		

Datum:

Handtekening samenwonende

(voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’)

* Voor OZ501 klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten met een kind jonger dan 3 jaar. Eén keuze per kind. Lees meer over de verschillende mogelijkheden op www.oz.be/voordelen of vraag
ernaar in je OZ kantoor.
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen
aan een automatische behandeling onderworpen door OZ501 (ondernemingsnummer 0411.760.941, nr. CDZ 5001) en de VMOB MLOZ Insurance (ondernemingsnummer 422.189.629, nr. CDZ 750/01),
Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel, dit met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en voor marketingdoeleinden. U geeft de toestemming aan de VMOB/OZ501 om uw gegevens door
te geven aan onze partners, uitgezonderd wanneer u dit vakje aankruist voor de titularis ❏ en dit vakje voor de samenwonende ❏. Indien u dat wenst, kunt u uw gegevens inkijken bij de beheersverantwoordelijke
van de VMOB/OZ501, ze laten verbeteren of verwijderen, bij toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. - V.U.: Rik Selleslaghs

OZ501, verzekeringsagent (n° CDZ 5001 - Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel) voor “MLOZ Insurance”, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (voor de takken 2 en 18), Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel,
RPR Brussel, (422.189.629, nr. CDZ 750/01)

