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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, en 8, vierde lid,
van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
(AB 1992 no. 18)

Citeertitel: Inschrijvingsbesluit AZV
Vindplaats : AB 1997 no. 52
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. Het verzoek tot inschrijving als verzekerde, overeenkomstig de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18),
geschiedt door inlevering bij het uitvoeringsorgaan van een volledig
ingevuld en door de verzekerde ondertekend aanmeldingsformulier.
2. Het verzoek tot inschrijving, bedoeld in het eerste lid, kan
mede betrekking hebben op echtgenoten en gezinsleden.
3. Het uitvoeringsorgaan kan vaststellen, dat een bepaalde verklaring tot staving van het feit dat de Landsverordening algemene
ziektekostenverzekering van toepassing is op degene die zich aanmeldt,
onderscheidenlijk aangemeld wordt, bij de aanmelding dient te worden
overgelegd.
Artikel 2
Het uitvoeringsorgaan stelt het model vast van het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 1, eerste lid. Het kan voor door hem aan
te geven groepen van verzekerden afzonderlijke modellen vaststellen.
Artikel 3
1. Het uitvoeringsorgaan beoordeelt na ontvangst van de aanmelding of degene die zich heeft aangemeld, onderscheidenlijk is aangemeld, verzekerd is.
2. Het is bevoegd, hangende de beoordeling van de aanmelding,
over te gaan tot voorlopige inschrijving, die evenwel niet langer geldig zal zijn dan voor de duur van ten hoogste een maand.
Artikel 4
Indien het uitvoeringsorgaan gebruik maakt van zijn bevoegdheid
om, hangende de beoordeling van de aanmelding, iemand voorlopig in te
schrijven als verzekerde, verbindt het daaraan de voorwaarde, dat de
betrokkene, in afwachting van het resultaat van de beoordeling, premie
betaalt.
Artikel 5
1. De premie, bedoeld in artikel 4, is gelijk aan de hoogste premie die op grond van de in artikel 61 van de Landsverordening algemene
ziektekostenverzekering bedoelde landsverordening kan worden geheven
en dient vooraf door de voorlopig verzekerde te worden voldaan.
2. Zolang de landsverordening, bedoeld in artikel 61 van de
Landsverordening algemene ziektekosten, niet tot stand is gekomen, is
de premie gelijk aan de premie die de voorlopig verzekerde gezien zijn
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omstandigheden voor een particuliere ziektekostenverzekering voor
zichzelf en zijn gezin voor de duur van zijn inschrijving als voorlopig verzekerde zou hebben moeten voldoen.
Artikel 6
1. Indien de voorlopig verzekerde door het uitvoeringsorgaan als
verzekerde wordt ingeschreven, wordt de in artikel 4 bedoelde premie
met terugwerkende kracht vanaf het moment van inschrijving als voorlopig verzekerde nader vastgesteld op het bedrag dat verschuldigd zou
zijn geweest bij onmiddellijke inschrijving als verzekerde.
2. Het verschil tussen de door de voorlopig verzekerde op basis
van artikel 4 betaalde premie en het nader vastgestelde bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt door het uitvoeringsorgaan aan verzekerde gerestitueerd.
Artikel 7
Het bedrag, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering, is gelijk aan de werkelijke
kosten die het uitvoeringsorgaan voor geneeskundige verzorging van de
voorlopig verzekerde en zijn gezin heeft moeten voldoen, verminderd
met de premie, bedoeld in artikel 4.
Artikel 8
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de artikelen 6, eerste lid, en 8, vierde lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992, no. 18) beide in werking zullen zijn getreden.
2. Het kan worden aangehaald als Inschrijvingsbesluit AZV.
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