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Aanvraag collectieve OHRA
Zorgverzekering en aanvullende
zorgverzekeringen

U kunt uw collectieve OHRA Zorgverzekering en aanvullende zorgverzekeringen ook 
direct aanvragen via www.ohra.nl.

1. Gegevens aanvrager Vult u hieronder het adres in van de gemeente waar u bent ingeschreven.

Relatienummer (indien bekend)

Voorletters en achternaam ■■ M   ■■ V

Straat en huisnummer Toevoeging

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer Privé Zakelijk

E-mailadres

■■ Ja, ik wil van OHRA informatie en aanbiedingen ontvangen op mijn e-mailadres.

Burgerlijke staat ■■ Gehuwd  ■■ Samenwonend ■■ Alleenstaand  

2.Gegevens van uw collectief 
contract

Naam werkgever of vereniging

Collectief contractnummer

Personeelsnummer

Datum van indiensttreding / lidmaatschap

Beroep

3.Gegevens te verzekeren personen Vult u voor alle te verzekeren personen onderstaande gegevens in.

Achternaam Eerste voornaam (voluit) Geslacht Geb.datum Nationaliteit* Sofi-nummer**

1 Volwassene ■■ M   ■■ V

2 Volwassene ■■ M   ■■ V

3 Kind ■■ M   ■■ V

4 Kind ■■ M   ■■ V

5 Kind ■■ M   ■■ V

6 Kind ■■ M   ■■ V

*  Wanneer de verzekerde(n) niet de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben, wilt u dan een kopie
van het verblijfsdocument en/of een kopie van het paspoort en visum meesturen? Personen met
een nationaliteit van een land binnen de Europese Unie kunnen volstaan met een kopie van het
paspoort of een Europese identiteitskaart.

** OHRA is wettelijk verplicht om de sofi-nummers van alle verzekerden te registreren. U kunt uw
sofi-nummer vinden op bijvoorbeeld uw belastingaanslagen, paspoort en rijbewijs.

4. Vragen

4.1 Zijn u en de overige te verzekeren ■■ Ja ■■ Nee, welke perso(o)n(en)?
personen woonachtig in Nederland? 

4.2 Ontvangen u en de overige te ■■ Ja ■■ Nee, welke perso(o)n(en)?
verzekeren personen loon, winst of 
andere inkomsten uitsluitend uit 
Nederland?

4.3 Ontvangen u en de overige te ■■ Ja ■■ Nee, welke perso(o)n(en)?
verzekeren personen een sociale 
uitkering of pensioen uit Nederland?

4.4 Wat is de einddatum van uw huidige 
verzekering?

4.5 Bij welke verzekeraar bent u 
momenteel verzekerd?ZC
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5. Gewenste zorgverzekering De ingangsdatum sluit aan op de beëindigingsdatum van de oude verzekering of komt overeen 
met de datum waarop het recht op de zorgverzekering is ontstaan.

5.1 OHRA Zorgverzekering 1 2 3 4 5 6

Per gezinslidnummer (zie vraag 3) ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

aankruisen.

5.1.1 Eigen Risico Wilt u aankruisen welk eigen risico u voor verzekerden vanaf 18 jaar op de OHRA Zorgverzekering
wilt afsluiten?

€ 0,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

€ 100,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

€ 200,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

€ 300,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

€ 400,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

€ 500,- ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

5.2 Aanvullende zorgverzekeringen Alleen af te sluiten in combinatie met de OHRA Zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar worden op
Per gezinslidnummer (zie vraag 3) dezelfde aanvullende zorgverzekering meeverzekerd als een volwassene.
aankruisen welke dekking gewenst is. 1 2 3 4 5 6

OHRA Aanvullend ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Extra Aanvullend ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Uitgebreid ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Extra Uitgebreid ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Compleet ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

5.3 OHRA Tandarts Alleen af te sluiten vanaf 18 jaar in combinatie met de OHRA Zorgverzekering.
Per gezinslidnummer (zie vraag 3) 1 2 3 4 5 6
aankruisen welke dekking gewenst is. OHRA Tandarts250 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Tandarts750* ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

OHRA Tandarts1500* ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

*Vult u voor OHRA Tandarts750 en OHRA Tandarts1500 de gezondheidsverklaring in.

6. Premiebetaling
6.1. Hoe wilt u de premie betalen?  ■■  Per maand via automatische incasso

■■  Per kwartaal (1% korting) via automatische incasso  ■■  Ja  ■■  Nee

■■  Per jaar (3% korting) via automatische incasso ■■  Ja  ■■  Nee

6.2. Bankrekening- of gironummer

Ten name van Woonplaats
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OHRA en de omgang met Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt OHRA om uw persoonsgegevens.

persoonsgegevens Deze gebruikt OHRA (onderdeel van Delta Lloyd Groep) voor het accepteren en uitvoeren
van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraude-
preventie en fraudebestrijding. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw
gegevens raadplegen bij de stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Doelstelling
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de stichting CIS
(www.stichtingcis.nl) is van toepassing. OHRA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
OHRA handelt conform de wet- en regelgeving, waaronder onder andere de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, en het Addendum Zorgverzekeraars bij de Gedragscode Verwerking Persoons-
gegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.
Persoonsgegevens kunnen we ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante verzekeringen
en financiële diensten. Als u geen prijs stelt op informatie van OHRA, gebruik dan het formulier op
www.ohra.nl (privacy) of bel 026 400 48 48.

Slotbepaling Ondergetekende, de verzekeringnemer, verklaart voorafgaande vragen naar waarheid te hebben 
beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld zich ervan te hebben overtuigd
dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld. Hij weet dat een onjuiste of onvolledige invulling
van dit formulier of schending van de mededelingsplicht van belang zijnde feiten kan leiden tot
verval van het recht op uitkering en tot beëindiging van de verzekering.

De polisvoorwaarden worden op verzoek vooraf toegezonden en in ieder geval bij het afgeven van de
polis. Uw handtekening geldt voor de machtiging voor automatische incasso van de premie en de
algemene vragen.

Ondertekening
Plaats Datum

Handtekening verzekeringnemer Indien minderjarig: handtekening wettelijk 
vertegenwoordiger

Stuur dit formulier in bijgevoegde antwoordenvelop naar: 

OHRA, Antwoordnummer 3344, 6800 ZA Arnhem. Een postzegel is niet nodig.



Gezondheidsverklaring Uw ingevulde gezondheidsverklaring wordt met eventuele andere medische stukken, zoals
keuringsrapporten, bewaard in een medisch dossier. Dit dossier wordt conform de regelgeving
en het Addendum Zorgverzekeraars bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen beheerd door de medisch adviseur. 

Door inzending van de door u ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring geeft u aan geen
bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw medische gegevens voor de acceptatie en
uitvoering van de door u aangevraagde verzekering. Tekent u wel bezwaar aan, dan ziet OHRA af
van het sluiten van de aanvullende zorgverzekering omdat zonder medische gegevens het risico
niet adequaat kan worden ingeschat.

7. Gezondheidsvraag
Vult u deze vraag alleen in als u OHRA Tandarts750 of OHRA Tandarts1500 heeft gekozen.

1. Is de komende 12 maanden bij één ■■  Nee ■■  Ja, welke perso(o)n(en)?
of meer van de te verzekeren 
personen sprake van behandeling 
met kroon- en/of brugwerk, inlays, 
implantaten, partiële prothese 
(plaatje of frame) of een uitgebreide 
tandvleesbehandeling?

Slotbepaling Ondergetekende, de verzekeringnemer, verklaart voorafgaande vragen naar waarheid te hebben 
beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld zich ervan te hebben overtuigd
dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld. Hij weet dat een onjuiste of onvolledige invulling
van dit formulier of schending van de mededelingsplicht van belang zijnde feiten kan leiden tot
verval van het recht op uitkering en tot beëindiging van de verzekering.

Als de gezondheidstoestand verandert van u en/of uw gezinsleden ná het invullen van dit formulier,
maar vóórdat de verzekering tot stand komt, dan moet u dit direct schriftelijk aan OHRA doorgeven.
De polisvoorwaarden worden op verzoek vooraf toegezonden en in ieder geval bij het afgeven van de
polis. Uw handtekening geldt voor de gezondheidsvragen.

Ondertekening
Plaats Datum

Handtekening verzekeringnemer Indien minderjarig: handtekening wettelijk 
vertegenwoordiger

Stuur dit formulier in bijgevoegde antwoordenvelop naar: 

OHRA, Antwoordnummer 3344, 6800 ZA Arnhem. Een postzegel is niet nodig. 4
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