AANVRAAG OM INSCHRIJVING

I.

Ik ondergetekende :

Naam : ……………………………………………………… (1) Voornaam : .……………………………………
Hoofdverblijfplaats : Straat : …………………………………………………………………… Nr : ……. Bus : …
Postcode : ……….… Gemeente : …………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer : …………….……… - ………… - …… Nationaliteit : ………………………………………
Nr SIS-kaart : ……………………………………… Geldigheidsduur : ……………………………………………
Geboortedatum : … /… /………
Geslacht :

□M
□V

Burgerlijke stand :

□ ongehuwd □ gehuwd □ van tafel en bed gescheiden
□ gescheiden □ weduwe/weduwnaar □ feitelijke gescheiden

Telefoonnummer : ……………………………………………

GSM : ……………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer (IBAN) : __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

BIC : __ __ __ __ __ __ __ __

II. Verzoek om ingeschreven te worden in de hoedanigheid van :

□ Arbeider □ Bediende □ Werkloze □ Tewerkgesteld in de publieke sector □ Zelfstandige □ Gepensioneerde
□ Minder-valide □ Student □ Lid van en kloostergemeenschap □ Weduwe/weduwnaar □ Resident
III. Ik ben rechthebbende van (2) :

□ de Belgische ziekte-en invaliditeitsverzekering. In het vorig ziekenfonds, was ik :
□ Gerechtigde (van … /… /……… tot … /… /………)
□ Persoon ten laste (van … /… /……… tot … /… /………) van :
Naam : ……………………………………………………
Voornaam : ………………………………………………

Gelieve hier een kleefbriefje van
uw vorig ziekenfonds te kleven

Rijksregisternummer : …………….……… - ……… - ……

□ een andere wetgeving :
Buitenlandse wetgeving, E.E.G., D.O.S.Z.,… Te verduidelijken : ……………………………………….….….….
+ gelieve een verzekerbaarheidsattest bij te voegen (E104, E.E.G-attest, D.O.S.Z-attest)

IV. Echtgenoot / echtgenote of samenwonende :
Naam : ……………………………………………………… Voornaam : .………………………………………
Rijksregisternummer : ………………….……… - ………… - …………
Bezit de echtgenoot/echtgenote eveneens de hoedanigheid van gerechtigde ? ja / nee (2)
Zo ja : a) ingeschreven bij de verzekeringsinstelling : .……………………………………………….…..………… (3)
b) in hoedanigheid van : …………………………………………………….…………………………..… (4)
c) is in buitenland (gelieve het land te verduidelijken) : ………………………………………………………
V. Kinderen / ascendenten in te vullen als ze als persoon ten laste ingeschreven moeten worden :
Naam

Rijksregisternummer
(of geboortedatum)

Voornaam

Datum : … /… /………

Geslacht
Vorig
(M/V) ziekenfonds

SIS-Kaart
Nummer
Begindatum

Handtekening* : ……………………………………………………

*Indien de aanvraag om inschrijving niet door de gerechtigde zelf ingevuld werd, moet hij de vermelding “gelezen en goedgekeurd” aanbrengen.

(1) Meisjesnaam voor de gehuwde vrouw
(2) Schrappen wat niet past/doorhalen wat niet past
(3) Benaming, adres en erkenningsnummer van het ziekenfonds
(4) Arbeider, bediende, mijnwerker, personeelslid van de openbare sector, zelfstandige, gepensioneerde, weduwe/weduwnaar van de algemene regeling, openbare
sector of van de regeling voor zelfstandigen, minder-valide, student van het hoger onderwijs, resident, lid van een kloostergemeenschap, wees,…
Door mijn inschrijving, ben ik aangesloten aan de voordelen en diensten van Symbio en verbind ik mij er toe onmiddellijk alle wijzigingen in de samenstelling van het
gezin, het adres en mijn hoedanigheid aan mijn verzekeringsinstelling mee te delen.
Door dit document te ondertekenen, aanvaard ik mij te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Symbio.

VOORBEHOUDEN AAN HET ZIEKENFONDS
Bureau sectie : …………………………

A. Loket
B. Prospectie

Agent : ………………………………… Handtekening : …………………………
Inschrijvingsnummer : …………………………………………………………….…

C. Mailing
D. Telefoon
E. Spontaan

