Registratienummer
Nummer aanvraag
Dossiernummer
Ingekomen d.d.

Aanvraagformulier AV Frieso
Om te kunnen vaststellen of u gebruik kunt maken van het aanbod hebben we de volgende gegevens van u nodig:
Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner

Naam
BSN
Adres
Postcode en woonplaats
IBAN-nummer voor incassering premie
Telefoonnummer
Huidige zorgverzekeraar
Polisnummer

AV-Frieso

Aanvrager

Partner

Compleet

O

O

Compact

O

O

Te verzekeren kinderen 0 t/m 17 jaar
Voorletters en naam

Burgerservicenummer

l Heeft u (of uw partner) een betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar?

geboortedatum

O Ja

O Nee

l Graag ontvangen wij een kopie van uw huidige zorgpolis.
U kunt volstaan met het invullen van uw persoonlijke gegevens en het ondertekenen van de aanvraag als u al eerder een aanvraag
bij ons heeft ingediend, in het kader van ons minimabeleid of bijzondere bijstand en uw aanvraag valt binnen het door ons eerder
vastgestelde draagkrachtjaar. Is uw draagkrachtjaar verlopen dan zijn wij uw inkomsten-en vermogensgegevens nodig, zie hiervoor
op de achterkant van dit formulier.

De gemeente De Fryske Marren zal de door u verstrekte gegevens controleren en hierbij gebruik maken van gegevens van andere
instanties. Eventueel zullen wij u benaderen voor het verstrekken van aanvullende informatie. Indien blijkt dat u onjuiste/ onvolledige
inlichtingen hebt verstrekt waardoor wij ten onrechte bijstand aan u hebben verstrekt zullen wij de ten onrechte verstrekte bijstand
van u terugvorderen.
Z.O.Z.
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Inkomenssituatie

O Ik ontvang een Participatiewet-uitkering: U kunt de aanvraag ondertekenen.
O Ik ontvang een IOAW/IOAZ/BBZ-uitkering: Is dit uw eerste aanvraag, ga dan naar vraag 2 (vermogen), anders kunt u de aanvraag
ondertekenen.

O Ik heb een ander inkomen: Vul het aanvraagformulier dan volledig in.
1 Inkomen
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Uitkeringsspecificatie afgelopen maand
O Loonspecificatie afgelopen maand
O Specificatie belastingdienst in verband met heffingskortingen (voor-en achterzijde!)
O Bewijsstuk alimentatie
O Bewijsstukken overige inkomsten
O Bewijs bijdrage Wlz die u betaalt als u in een verpleeg-of verzorgingshuis (of GGZ-instelling) woont. Meestal wordt dit verrekend
met uw inkomen.

U kunt doorgaan met vraag 2 (vermogen)

2 Vermogen
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Laatste bankafschrift met saldo lopende rekeningen
O Laatste bankafschrift met saldo spaarrekeningen
O Laatste bankafschrift met saldo lopende rekeningen en spaarrekeningen van uw kinderen tot 18 jaar
O Kentekenbewijs van uw auto
O Bewijsstukken met het laatste saldo aandelen/effecten/spaarbewijzen
O Bewijsstukken overig vermogen

Ondertekening aanvraag

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

