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COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE - GEZONDHEIDSZORGEN 

 FEDERALE OPENBARE DIENSTEN 

FORCMS-AV-100 
Naam federale openbare dienst: …………………………….  

Groep M… 

 

 

 

 
INVULLEN IN HOOFDLETTERS EN OVERMAKEN AAN DE SOCIALE DIENST OF AAN DE PERSONEELSDIENST AUB 

 

TE VERZEKEREN PERSONEN 

Titularis: Personeelslid / gepensioneerd personeelslid (*) 

Naam: ____________________________________ 

Voornaam: ________________________________ 

Geslacht:   M/V 

Geboortedatum: ____________________________ 

Stamnummer:_______________________________ 

 

Straat + nr.:_____________________________ 

Postcode + Gemeente: ____________________ 

Datum indiensttreding: ____________________ 

Telefoonnummer: ________________________ 

Emailadres: _____________________________ 

Echtgeno(o)t(e) of levenspartner die op hetzelfde adres gedomicilieerd is als de titularis / weduw(e)(naar) (*) 

Naam: ______________________________________________ 

Voornaam: ___________________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________ 

 

Kind(eren) met kinderbijslag / zonder kinderbijslag maar fiscaal ten laste van of gedomicilieerd bij de titularis (*) 

Naam Voornaam Geboortedatum 

   

   

   

   

   

Ik verbind mij ertoe alle wijzigingen in mijn gezinstoestand onmiddellijk door te geven aan de sociale dienst of aan 

de personeelsdienst door middel van een nieuw aansluitingsformulier. 

 

Zijn de hiervoor vermelde personen reeds bij een dergelijke verzekering aangesloten? JA - NEEN (*) 

Zo ja, verzekeringsattest afgeleverd door de betrokken verzekeraar bijvoegen. 

 

Gekozen formule: 

BASISFORMULE / UITGEBREIDE FORMULE (*) 
OPM.: De gekozen formule geldt voor alle aangesloten leden van het 

gezin. Indien u geen keuze aanduidt, zal de basisformule gelden. 

Gekozen betalingswijze: 

TRIMESTRIEEL / JAARLIJKS (*) 

 

Ondergetekende verklaart kopie van dit document te bewaren en kennis genomen te hebben van de bepalingen van 

de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Openbare Diensten (FORCMS-AV-100). 

 

Opgemaakt te _____________________________________, op _________________________________________ 

Handtekening van de titularis en van de verzekerde (meerderjarige) personen, 

 

 

 

(*) het onnodige schrappen aub. 
De inzameling van persoonsgegevens en het gebruik ervan gebeuren conform de bepalingen van de Belgische privacy-wetgeving. AG Insurance, verantwoordelijke voor 

de verwerking, kan de persoonsgegevens verwerken enkel met het oog op het beheer van de collectieve everzekering voor federale openbare diensten, met inbegrip van 

het opmaken van statistieken. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken en, indien nodig, te verbeteren. 

 

AANSLUITINGSFORMULIER 
Betreft (*) 

Nieuwe 

aansluiting 

Wijziging in de 

gezinstoestand 
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