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1 Gegevens verzekering 
i. de tabs' onderaan daze paging kart u aengeven wveik ergs" nsico en *fake aarnouilende verzetkeringre t u kiest Kest u geen aarwellende verzeikering 
rff 3anvutiende tanoartaverzekering? Vui Oen in de tabs,  5* dere tint3tVriE4erf "goon-  in. 

Eigen risico 	 € 385,- € 485,- € 585,- € 685,- € 785,- € 885,- 
tret egen risco ss het bedtag dat u perms zsif betaat ad's u ziettalsostEx? rnaakt. Hoe tipper het eigen rota. hog lager de pnvnie. Voor verzekarden 
ivaref 18;aar ggkft ear verplicht eigen risk° van € 385.- perjaar. WJt u een huger eigen risioo, gee darn m onderstaande tabial uw keuze agfl. De keuze 

i

d Indus* f 	verThrocht eigen fiSiCa Het eigen risico geld rum Mot de aankugande VE11713ftering 

Aanvullende verzekering 	 Geen. Jangeren, Gezinnen. 54+. Basis, Plus, Tap, Excellent. Supertop 
ot;o 	 Gazimen  en .......ipefrop dent Li,  trerZeA E.,"Cd 	 riat-L Li  k2."71 tV+.'?  gee n 	.lailjthirtsverze-. 

;winottif afgluiten. Kiest a voor de aenvutiende verzelefing Supertop? Dan heeft CZ voor de meolsohe beoordefing  eon 	 nodig. Deze 
verkfaring rnoeten u en uw tandarts intutren esn ondenekenen W# stint u de verkaing toe_ 

Aanvullende tandartsverzekering 	Geen, Tandarts, Uitgebreide TandartS 
toes! u voor de aenvuliencb verzekering .  ,,planade Tandarts? Dan neer CZ I,—  de ache beoordeing een tandartsbertda&v, nodig Daze warkier.ir,.-: 
!meter, u en uw tanderts awaden etn oidertekenen Wf sturrvi  u de verfdaring toe. 

Geboortiadatum 	 Aanvuilande veaekering 	 Aanvuilende tandartsveaekering 

430.119.1238 



a [I] maand 
b ❑  Aan CZ 

c E automalisc he mass() 

❑ kwartaal 
111 Aan tussenpersoon 

❑ acceptgiro 

IT  half iaar 
	 Via werkgever 

n  pre mi enota 

0 Jaw 

CZ Zorgpolis 
2 Hoe wilt u de prernie betalen? 

C2 ale bedrege.n Jv ti aan ens =et betaterr sen uwbaqicarekeningnurtrner afschnfver_ Het rekeling- 
ntinrrser wear u de rnachfigsm iwr afgeefr moat ten 	,z;errier jjin. U Mara deze rniiCtrbg,rtg aleid weer intrekken. tiw fektywignannier 
getylsktf,- 	ook voo- be fairgen asn u 

d 	Wat is uw bankrekeningnummer? 

3 Huidige zorgverzekeraar? 

a 	Wie is uw huidige zorgverzekeraar? 	 Ins& riivingsnummer 

Buiteniand 	Net b Hoe bent u nu verzekerd? 	❑  Individueel 	Coliectief 

c 	Hebt u uw huidige zorgverzekering zelf (op uw eigen naam) afgesloten of via een andere persoon (bijv. een 
ouder, echtgeno(o)te of partner)?  n  zeif 	 Via een andere persoon 

4 Heeft een of meerdere van de te verzekeren personen inkomsten utt Nederland? 

Nee Ft  Ja. de volgerxie wel: 	Geboortedatum Geboortedatum 
Geboortedatum Geboortedatum 

5 Heeft een of meerdere van de te verzekeren personen inkomsten 
,hifelrrrtt-y,  =r I tyt...*09.r1.(arelo min.kri,-.nersferl 	fiver k of een but 	P{ 

utt het buitenland? 
sec ale tetzekennost*.tke&c. 

Nee 	„Ia. de volgende wel: 	Geboortedatum Geboortedatum 
Geboortedatum Geboortedatum 

6 Hebben alle te verzekeren personen de Nederlandse nationaliteit? 
Toetr hung v•mag & ilebber sera ox rneer tan cite re werze,ieren pa-sr:nen netc7e Nederfandse natitnaiteV Den heeft CZ mor penmen uit een EV-hafted 
of eel? EER-veldragVxv' een kepis twig vim de  ID-kart of het paspoort. Ats het een ender kind beeett. den hebben wq een karre een lerbOtsver-
gunnarg no . Stair earwuneride dthaznenten  rnee rat sit ibilriatit 

ElJa 	
 
Nee. de volgende niet: Geboortedatum 

	 Nationakteit 

	

Geboortedatum 
	 Nationakteit 

	

Geboortedatum 
	 Nationakteit 

	

Geboortedatum 
	 Nationakteit 

Toetsing Extern VenNi)zingsregister (EVR) 

Wii toetsen bij aanrnelding uw ge•gevens aan het &tem Venvizingsreggster (EVR). Een frauderegi_stratie kan gevolgen hobben voot 
uw aanv end° verzekering.  

Ondertekening 
Ondergetekende vetidaart alio vragen van dit aanmeldingsformtAier nauwkeuric. voladig  an overeenkornstig  de waarheid to hebben 
beantwoord. Dit aaiwnekiingsforrnulier is de grondslag van de zorgverzekering de wordt gesbten met owm Centrale Zorgveaekeraars 
graep Zorgvetzekeraars u.a.. KvK 41095222 en van eventual e aanvulende verzekeringsovereenkornsten  die  worrier gesioten met owm 
Centrals Zorgverzekeraars  groep Aanvulkwide Verzekering Zorgverzekeraar u_a.. KvK 18028752 on de voorwaarifien die van toe. 
passing zijn_ Onder9etekende verkiaart hie rmee akkoord to gaan. 

Pleats 	 Datum 	 Handtekening 

De Wee Cle vemenarine—er an de war, IlMilevieril wen CZ venereal& ces9reers z  prrne% bialseed con dm,  CZ eaten gawk, War taurted,T; ran nee aa varasewen 	ht% Inestameconcg w in 
de vatalerfeci 4swan 24 *olden 9ear_ot voce de ..entwang an de eirecaeleern; an de reesenee virbend 	servecovaelering net brow %on de net t  wace..acornklib eseallaa earned* 41Xe acntestan 
9estant op teen terattwoorce bedinvoerrea de corartillot ran do veraeherIntereerillix tie eporiorre;an tenticing van Bide an hat rcitbin sari eveneil vaspan:r9er% 

CZ  R vamn trot as M  T b."; Nedoriarecl. boat data anrgreareenn9sowenearno,et aan Op demo overeervarnst s het Nederland% lold an eceapasang B4 everaLele eleenlen hunt 61 zrn leat de 
Read An MAW Wien  Gas u riot sway-dm& de testes,  ten de Rami van Bosta.r. den %J.%a tee eadra vccreggen awl de watter &de Onbaltanan Zersivecteimengen Ono aiSini It librl do 
owner* %cony marten) 
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