
 

 

AANMELDING VERZEKERING SFM 2023  Docnr.: 231300/00000/0/0/M002. 
 

S.V.P. INZENDEN VOOR 1 JANUARI 2023  
Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij, Antwoordnummer 11054, 2700 VC Zoetermeer 

Bij voorkeur per mail: sfmhoofdkantoor@aovsfm.nl 

Niet retour gestuurd? Dan geldt dezelfde dekking als vorig jaar en gaan we ervan uit dat alle overige gegevens correct zijn. 
 
Graag de onderstaande gegevens controleren en zo nodig aanvullen.   

Naam :   Relatie :   Scheepsnr.      :   
Adres :   IBAN nummer :    Huidige dekking:   
Postcode/Woonplaats:   
E-mailadres :   
Telefoonnummer :     
 
Op grond van de afgesloten maatschapsovereenkomst vraagt ondergetekende voor de opvarenden een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.  
Door de gehele bemanning is gekozen voor onderstaand verzekerd bedrag voor het 1e jaars risico. 
 

O lage dekking, 1 wachtweek, € €552,- per week 
O hoge dekking, 1 wachtweek, €616,- per week  
O extra hoge dekking, 1 wachtweek, €616,- per week (week 2 t/m 4), voor 3 weken €886,- per week (week 5 t/m 52) 

 

Vaste opvarende     Geb. datum      Straat, postcode, woonplaats                   Telefoonnr.      E-mailadres      Dekking 
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Ondergetekende verklaart, mede namens de opvarenden, ermee akkoord te gaan dat vermelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt door 
het SFM conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uitsluitend zullen worden gebruikt t.b.v. de registratie 
als verzekerde. Hij verklaart, mede namens de opvarenden, zich te zullen houden aan de statuten, het verzekeringsreglement en de daarop 
gegronde besluiten van het SFM. 

Plaats:        Datum:      Ondertekening:  

 

 
 
De belangrijkste aandachtspunten bij het doorgeven van een aanmelding van een opvarende: 
- Doe dit graag zo spoedig mogelijk, zodat de verzekering tijdig geregeld kan worden.  

Zonder aanmelding is een bemanningslid niet verzekerd. 
- Vermeld of diegene naar verwachting een vaste opvarende is (=langer dan 6 weken aan boord) of een opstapper (=korter dan 6 weken 

aan boord).  
- Een opstapper aan boord? Vermeld dan bij de aanmelding de minimale verwachte opstapperiode. 

De premie wordt bij een opstapper per week berekend en kan alleen met de lage dekking worden verzekerd. 
- Wanneer iemand langer dan 3 maanden niet is verzekerd bij het SFM,  

vraag het bemanningslid dan om een ingevulde anamneselijst en een geneeskundige verklaring.  
Een geneeskundige verklaring kan aangevraagd worden via www.ilent.nl.                                 
Een blanco anamneselijst vindt u op onze website www.aovsfm.nl/formulieren. 

              Zonder een geldige geneeskundige verklaring en een amneselijst is diegene (nog) niet verzekerd./M002. 

http://www.ilent.nl/
http://www.aovsfm.nl/formulieren

