Mod. 550
Mod. 550 bis

MUTATIE
Aanvra
aag mutatie op:

0 1

2 0 1

((1)

Opgelet: De aanvraag om muta
atie kan doo
or u worden ingetrokken
n bij uw huidige verzekkeringsinstelling
g vóór deze datum.
tot de laattste werkdag
oor de muta
atie aangevrraagd wordtt:
Gerechttigde waarvo
Naam:
Voornaam:
INSZ-nummer (2):
(3)

edatum:
Geboorte
Burgerlijke staat:

ongehuw
wd /gehuwd / feitelijk
f
gesche
eiden / weduw
w(e)(naar) / we
ettelijk gescheeiden / wettelijk
k samenwone
end

(4)

Hoofdverblijfplaats:
Nr:

Straat:
mmer:
Postnum

Plaats:
To
ot op heden
n aangeslote
en bij:
(oud ziiekenfonds of
o klevertje aa
anbrengen)

Bus:
Land:

Vraagt mu
utatie naar:
(nieuw zieekenfonds)

Benaming van het ziekenfonds : ……………
…………………
………..
……
…………………
…………………
…………………
…………………
………
Nummer van hett ziekenfonds : ………………
…………………
……….
Ins
schrijvingsnum
mmer (facultatief) : ………………………… ………

Datum:

2 0 1

Handtekenin
H
ng van de geerechtigde:

De ondergetekend
de, afgevaardigd
de van het zieke
enfonds of gewe
estelijke dienst, verklaart deze mutatie te aanvvaarden overeen
nkomstig de
wetttelijke bepalingen.

Datum:

2 0 1

Stempel van het
h ziekenfonnds:

Handtekening ziekenfondssverantwoord
delijke:

(1)
(2)
(3)
(4)

1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktoberr.
Zie identiteitska
aart achteraan bovvenaan links (rijks
sregisternummer).
De geboortedattum dient ingevuld
d te worden bij de inschrijvingen waaar men niet over een rijksregisternummer beschikt.
Schrappen wat niet past.

Versie
e 2014

VERKLARING IN TE VULLEN DOOR HET OUDE ZIEKENFONDS
(wordt door ons naar uw vorig ziekenfonds opgestuurd)

Eén van beide mogelijkheden (1. of 2.) doorstrepen:

1. De ondergetekende afgevaardigde van het ziekenfonds of gewestelijke dienst, verklaart deze mutatie te
aanvaarden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Datum:

2 0 1

Stempel van het ziekenfonds:

Handtekening ziekenfondsverantwoordelijke:

Hierbij worden de verschillende bijlagen gevoegd:
Bijlage A: gezinssamenstelling
Bijlage 1: verzekerbaarheid
Bijlage 2: prestaties
Bijlage 3: internationale verdragen
Bijlage 4: uitkeringen.

2. De ondergetekende afgevaardigde van het ziekenfonds of gewestelijke dienst, verklaart deze mutatie niet te
aanvaarden om volgende redenen:

Datum:

2 0 1

Handtekening ziekenfondsverantwoordelijke:

Stempel van het ziekenfonds:

