Aanvraagformulier
Assurantie-adviseur
nieuwe verzekering
wijziging polisnummer

: …………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………..

Verzekeringnemer
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Naam en voorletters
Adres
Postcode + plaats
E-mail
Geboortedatum
………. - ………. - .......…
k. Beroep/bedrijf
Geslacht
man/vrouw
l.
Bankrekeningnr
Nationaliteit
m. Telefoonnummer
Bent u eigenaar van de woning op het vermelde adres
ja
Burgerlijke staat
gehuwd
samenwonend
alleenstaande
Gezin
Naam
Geslacht
Partner
man/vrouw
Kind 1
man/vrouw
Kind 2
man/vrouw
Kind 3
man/vrouw
Kind 4
man/vrouw
Kind 5
man/vrouw

nee
alleenstaande met kinderen
Geboortedatum
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…

Gewenste verzekeringen
WONEN
woonhuis
inboedel
kostbaarheden

MOTORRIJTUIGEN
personenauto
oldtimer
bestelauto
motor

AANSPRAKELIJKHEID EN RECHT
aansprakelijkheid particulier
rechtsbijstand verkeerdeelnemer
rechtsbijstand particulier
ONGEVALLEN
persoonlijke ongevallen
gezinsongevallen

RECREATIE
toer-/vouwcaravan
stacaravan
recreatiewoning/chalet
reis doorlopend

Contractsduur
a. De contractsduur is één jaar. Opzegging kan gedurende dit eerste jaar niet plaatsvinden. Na dit eerste contractsjaar is de
verzekering dagelijks opzegbaar echter met een opzegtermijn van één maand.

Betalingswijze
a. Betaling per
jaar
half jaar
kwartaal
maand (automatische incasso verplicht)
b. Automatische incasso
nee
ja, verzekeringnemer machtigt PROVIDE Verzekeringen BV tot wederopzegging
de bedragen die verschuldigd zijn wegens premie, kosten en assurantiebelasting af te schrijven van zijn/haar rekening.
Bankrekeningnummer
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Aanvraag geschiedt onder voorbehoud van acceptatie, definitieve premievaststelling en/of inspectie.

Slotvragen
a. Bent u of een andere belanghebbende bij de thans aangevraagde verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking
geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen
van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)?
nee ja, toelichting
b. Heeft enige maatschappij, u of andere belanghebbende bij de verzekering ooit een verzekering geweigerd of
opgezegd, beperkende/verzwarende voorwaarden gesteld, of een beroep op nietigheid van een verzekering gedaan in
de laatste 8 jaar.
nee
ja, toelichting (en maatschappij/polisnr.)

c. Heeft u of andere belanghebbende bij de verzekering(en) ooit eerder een schade geleden door gebeurtenissen als
door aangevraagde verzekering(en) worden gedekt.
nee ja, toelichting

Ondertekening
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering(en) dat alle vragen en opgaven uit deze aanvraag naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen. U verklaart van de inho ud van deze formulieren kennis te
hebben genomen en dat deze en de eventueel nog nader aan PROVIDE te verstrekken gegevens dienen tot het verkrijgen van de aangevraagde verzekering(en). De plicht
om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde.
Vragen waarvan u het antwoord al bij PROVIDE bekend veronderstelt, moet u toch volledig beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u
bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat PROVIDE definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen.
Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden, dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of PROVIDE bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou
hebben gesloten, hebben wij ook het recht om de verzekering op te zeggen. Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze
liggen ter inzage op ons kantoor en bij uw tussenpersoon en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden en zijn vindbaar op
www.provideverzekeringen.nl/voorwaarden. U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen.
De looptijd van de verzekering is 1 jaar. U kunt de verzekering aan het eind van de eerste contracttermijn beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in
acht moet nemen. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar, met de opzegtermijn van één maand. Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de
mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, PROVIDE een afwijkende premie vaststelt en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opneemt.
Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door PROVIDE verwerkt ten behoeve van het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij PROVIDE. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan PROVIDE uw gegevens inzien
bij de Stichting CIS te Zeist. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie
www.stichtingcis.nl.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan Klachtencommissie
PROVIDE. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. PROVIDE Verzekeringen B.V. is als gevolmachtigd agent geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer
12004471.
PROVIDE is gevestigd te Alphen aan den Rijn (postadres: postbus 363, 2400 AJ) en werkt samen met assurantiekantoren en andere professionele adviseurs.

Plaats ……………………………………… Datum ………. - ………. - .......… Handtekening……………………………………………………………………..
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WONEN
Wonen algemeen

(dit deel altijd invullen)

a. Risicoadres
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

:
:
Type woning
:
tussenwoning hoekwoning 2/1 kap
vrijstaand appartement kamerbewoning
Bouwaard woning
:
steen/hard
steen/riet
anders,
- Muren
: steen / hout / ………………………………………
- Verdiepingsvloeren : hout / beton / ……………………………………..
- Dak
: dakpannen / mastiek / sedum / traditioneel riet / riet op schroefdak / anders: ………………………
Onderhoudstoestand woning
: goed
matig
slecht
Gebruik van de woning voor eigen gebruik
: ja
nee, toelichting op apart blad opgeven
Gebruik als recreatiewoning
: nee
ja tevens verhuur: …..… weken per jaar
Bedrijfsmatig gebruik
: nee
ja, specificatie op apart blad opgeven
Zijn er andere gebouwen op eigen terrein
: nee
ja, specificatie op apart blad opgeven
Openhaard/houtkachel/allesbrander o.i.d. aanwezig : nee
ja, type schoorsteen: ……………………………….
Vonkenvanger aanwezig
: nee
ja
Wordt het pand verbouwd of staat het leeg
: nee
ja, toelichting op apart blad opgeven
Belendingen
:
Is het pand (elektronisch) tegen inbraak beveiligd
: nee
ja, borg certificaat (kopie meezenden)
ja, certificaat Keurmerk Veilig Wonen (kopie meezenden)

Woonhuis inclusief glas
a. Ingangsdatum
b. Verzekerd bedrag
c. Vaststelling verzekerde som

d. Fundamenten meeverzekerd

Inboedel
a. Ingangsdatum
b. Vaststelling verzekerde som

(ook vragen bij ‘Wonen algemeen’ invullen)
: ………. - ………. - .......…
: EUR
: met behulp van de herbouwwaardemeter (bijvoegen)
taxatierapport niet ouder dan één jaar (bijvoegen)
eigen opgave
: ja
nee
(ook vragen bij ‘Wonen algemeen’ invullen)
: ………. - ………. - .......…
: Met behulp van de inboedelwaardemeter (bijvoegen)
Eigen opgave, namelijk:
: EUR ………………………………..

De totale waarde van mijn inboedel bedraagt totaal
Dit is inclusief de volgende rubrieken:
Lijfsieraden, totale waarde
Audio-, visuele en computerapparatuur, totale waarde
Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst en instrumenten)

:
:
:

EUR ………………………………..
EUR ………………………………..
EUR ………………………………..

De diefstaldekking voor lijfsieraden is beperkt tot EUR 6.000,-. Als de inboedel meer
dan EUR 6.000,- aan lijfsieraden omvat, wilt u het meerdere meeverzekeren tegen diefstal?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

De diefstaldekking voor Audio-, visuele en computerapparatuur is beperkt tot EUR 12.000,-.
Als de inboedel meer dan EUR 12.000,- aan apparatuur omvat, wilt u het meerdere verzekeren?
De diefstaldekking voor bijzondere bezittingen is beperkt tot EUR 15.000,-. Als de inboedel meer
dan EUR 15.000,- aan bijzondere bezittingen omvat, wilt u het meerdere meeverzekeren?

Kostbaarheden (alleen in combinatie met inboedelverzekering)
a.
b.
c.
d.

Ingangsdatum
Verzekerd bedrag
Dekkingsgebied
Omschrijving van de te verzekeren objecten

: ………. - ………. - .......…
: EUR
: Nederland
Wereld
:

NB Het taxatierapport (geldigheidsduur 3 jaar) of de aankoopnota’s dienen meegezonden te worden.
AANVRAAG PROVIDE-PAKKET 2011-4

Aanvraag geschiedt onder voorbehoud van acceptatie, definitieve premievaststelling en/of inspectie.

AANSPRAKELIJKHEID EN RECHT
Aansprakelijkheid particulier
a. Ingangsdatum
b. Verzekerd bedrag
c. Verzekerde hoedanigheid

: ………. - ………. - .......…
: EUR 1.000.000,EUR 2.000.000,: 1-persoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
alleenstaande met inwonende kinderen

Rechtsbijstand verkeersdeelnemers
a. Ingangsdatum
b. Verzekerde hoedanigheid
c. Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen
vijf jaar in een (rechts)geschil betrokken geweest?

: ………. - ………. - .......…
: 1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

:

ja, nl:

nee

Rechtsbijstand particulier
a. Ingangsdatum
: ………. - ………. - .......…
b. Dekking
:
rechtsbijstand particulieren volledige dekking
motorrijtuigen uitsluiten
eigen woning uitsluiten
c. Verzekerde hoedanigheid
: 1-persoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
alleenstaande met inwonende kinderen
d. Was u eerder verzekerd voor rechtsbijstand
: nee
ja, namelijk:
bij maatschappij:
onder polisnummer:
einddatum vorige polis:
e. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering betrokken (geweest) bij
een geschil, rechtsbijstandprobleem of procedure (bijv. met een werkgever, een
leverancier, buren, overheid of anderszins) of is dat te verwachten, waardoor een
beroep op de aangevraagde rechtsbijstandverzekering zou kunnen worden gedaan? :
ja
nee
f. Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen vijf jaar
ooit een advocaat ingeschakeld of is hij/zij door een advocaat bijgestaan?
:
ja
nee
g. indien één of meerdere vragen met ja is beantwoord, dan graag hieronder toelichten:
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MOTORRIJTUIGEN
Personenauto / bestelauto / motorfiets
a. Ingangsdatum
b. Gewenste dekking

: ………. - ………. - .......…
: WA
WA/Extra
No-claimbeschermer
: Auto inzittenden (4)
:
:
:
:
:

c. Aantal kilometers per jaar
d. Gebruik
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.

t.

WA/Casco

EUR 5.000,- / EUR 15.000,EUR 10.000,- / EUR 25.000,Motor opzittenden
EUR 7.500,- / EUR 25.000,Rechtsbijstand Motorrijtuigen
Verkeersschade / verzekerd bedrag EUR 1.000.000,tot 12.000 km
tot 20.000 km
boven 20.000 km
privé
zakelijk
grotendeels prive en max 5000 km zakelijk

Merk en type
:
Kenteken en meldcode
:
Meldcode:
Bouwjaar
:
Ledig gewicht / Laadvermogen
: Ledig
Laadvermogen:
Cilinderinhoud
:
Brandstof
: Benzine
LPG
Diesel
Hybride
Afgifte kentekenbewijs deel I
:
Afgifte kentekenbewijs deel II
:
Huidige kilometerstand
:
Oorspronkelijke cataloguswaarde (excl. afleveringskosten ) :
Waarde van de opties
:
Totaalwaarde
: EUR
incl./excl BTW
Dagwaarde
: EUR
incl./excl BTW
Kunt u BPM terugvorderen (bij zakelijke bestelauto’s):
nee
ja, de BPM is niet in bovenstaande bedragen opgenomen.
Beveiliging (kopie certificaat meezenden)
: nee ja, SCM- klasse
Is de verzekeringnemer eigenaar van het motorrijtuig : ja
nee
Wie is de regelmatige bestuurder
: verzekeringnemer
anders, nl.:
Naam
:
m/v
Adres
:
Postcode, woonplaats
:
Geboortedatum
: ………. - ………. - .......… nationaliteit
Beroep/bedrijf
:
In bezit geldig Nederlands rijbewijs sedert
: ………. - ………. - .......…
Rijbewijsnummer
:
Heeft de overheid daarop aantekeningen gesteld?
:
Wordt de rijvaardigheid van de bestuurder beïnvloed
door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? : nee
ja, toelichting:

u. Aantal schadevrije jaren door vorige maatschappij
Vorige maatschappij en polisnummer
Aantal schaden laatste 5 jaar
De verklaring waaruit het schadevrij rijden blijkt

:
jaren, t.n.v.
:
polisnr
: schuld:
geen schuld :
: is in Roy-Data gezet door vorige verzekeraar
volgt niet, reden

v. Werd aan de bestuurder in de afgelopen 8 jaar, al dan
niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid ontzegd?
:
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nee

ja, toelichting:

Aanvraag geschiedt onder voorbehoud van acceptatie, definitieve premievaststelling en/of inspectie.

RECREATIE
Toer- en vouwcaravan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ingangsdatum
:
Dekking
:
Soort
:
Merk en type
:
Bouwjaar
:
Kenteken
:
Chassisnummer
:
Gewicht (maximale massa) en aantal assen
:
Huidige cataloguswaarde caravan
:
Nieuwwaarde voortent
:
Nieuwwaarde luifel
:
Totaalwaarde
:
j. Inventaris meeverzekeren
:
k. Gebruikt u de caravan alleen voor weekends/vakantie :
l.
m.
n.
o.

Wordt de caravan verhuurd
Komt u met de caravan regelmatig in het buitenland
Plaats winterstalling
Toelichting

:
:
:
:

………. - ………. - .......…
uitgebreid
toercaravan

standaard
vouwwagen

aantal assen
EUR
EUR
EUR
EUR
nee
ja
nee
nee

ja, nieuwwaarde: EUR
nee, ook voor volgende doeleinden:
ja, aantal weken per jaar
ja, aantal weken per jaar

Voor aanvraag van een verzekering voor stacaravan, chalet en recreatiewoning: zie aanvraagformulier “Recreatiewoning”.
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RECREATIEWONING
Type recreatiewoning met globale definitie
Stacaravan
(Caravan die niet achter een personenauto over de weg vervoerd mag worden; bestemd is om op één plaats te blijven,
maar wel in de winterperiode verplaatst kán worden. Over het algemeen standaardtypes, opgebouwd van aluminium,
sandwichplaat, hout en/of polyesterschaal.)
Chalet
(Houten woning, al dan niet op een metalen frame met wielen, door de bouwwijze verplaatsbaar, maar toch bedoeld om
zeer lange tijd op dezelfde plaats te blijven staan.)
Recreatiewoning
(Woning, veelal van hout en/of steen, welke op een fundering is gebouwd en niet bestemd is om ooit te verplaatsen.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

t.
u.

Ingangsdatum
: ………. - ………. - .......…
Fabrikant/merk en type
:
Zelfbouw
: nee
ja (verzekering mogelijk na inspectie)
Bouwjaar
:
Chassisnummer
:
Soort onderstel en/of fundering
:
Risicoadres
:
:
Ligging van het terrein op een uiterwaard
: nee
ja, toelichting op apart blad opgeven
Bouwaard woning
- Muren
: steen / hout / aluminium / sandwichplaten / polyester / ………………………………………
- Vloeren
: hout / kunststof / aluminium / polyester / ………………………………………
- Dak
: polyester / dakpannen / mastiek / shingles / sedum / traditioneel riet / kunstriet / riet op
schroefdak / anders, namelijk ………………..……………………………….
Onderhoudstoestand woning
: goed
matig
slecht
Vertoont de woning beschadigingen
: nee
ja, specificatie op apart blad opgeven
Gebruik van de woning voor eigen gebruik
: ja
nee, toelichting op apart blad opgeven
Gebruik als recreatiewoning
: nee
ja tevens verhuur: …..… weken per jaar
Bedrijfsmatig gebruik
: nee
ja, specificatie op apart blad opgeven
Zijn er andere gebouwen op eigen terrein
: nee
ja, specificatie op apart blad opgeven
Openhaard/houtkachel/allesbrander o.i.d. aanwezig : nee
ja, type schoorsteen: ……………………………….
Vonkenvanger aanwezig
: nee
ja
Wordt de woning verbouwd of staat het leeg
: nee
ja, toelichting op apart blad opgeven
Huidige cataloguswaarde
: EUR
Huidige verkoopwaarde
: EUR
Nieuwwaarde voortent
: EUR
Nieuwwaarde luifel
: EUR
Totaalwaarde
: EUR
Inventaris meeverzekeren
: nee
ja, nieuwwaarde: EUR
Gebruikt u de woning alleen voor weekends/vakantie : ja
nee, ook voor volgende doeleinden:

v.
w.
x.
y.

Wordt de caravan verhuurd
Plaats winterstalling
Fundamenten meeverzekerd
Gewenste dekking

h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
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:
:
:
:

nee

ja, aantal weken per jaar

ja
nee
brand, bliksem, ontploffing, storm, inbraakschade
uitgebreide dekking

Aanvraag geschiedt onder voorbehoud van acceptatie, definitieve premievaststelling en/of inspectie.

REIS
Doorlopende reisverzekering
a. Ingangsdatum
: ………. - ………. - .......…
b. Namen en voorletter(s) te verzekeren personen
Verzekeringnemer
man/vrouw
Partner
man/vrouw
Kind 1
man/vrouw
Kind 2
man/vrouw
Kind 3
man/vrouw
Kind 4
man/vrouw
c. Dekking:
Dekking
Economy Class
Comfort Class
Basisdekking
Economy Class
Comfort Class

geboortedatum
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
Royal Class
Royal Class

Dekkingsgebied
Winter- en onderwatersport
Avontuurlijke sporten
Doorlopende Annulering
Automobilistenhulp
exclusief caravan/aanhanger

Wereld
bijverzekeren
Niet van toepassing
bijverzekeren
bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

Wereld
uitsluiten (premiekorting)
bijverzekeren
bijverzekeren
bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

Wereld
altijd inclusief
altijd inclusief
bijverzekeren
bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

Automobilistenhulp
inclusief caravan/aanhanger

bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

bijverzekeren;
bouwjaar: ………….

Let op: bij automobilistenhulp is alleen dekking voor auto en caravan/aanhanger als deze ten tijde van de schade
maximaal 9 jaar oud zijn.
d. Zijn voornoemde personen allen zonder lichaamsgebreken en lichamelijk en geestelijk gezond?
: ja
nee, toelichting:

e. Heeft u ooit schade geleden op voorwerpen die in de
rubriek bagage van de verzekering zijn genoemd
:

f. Begunstiging bij ongeval/overlijden

:

nee

ja, toelichting:

standaard
(verzekerde, weduwe/weduwnaar van verzekerde, kinderen van
verzekerde, erfgenamen van verzekerde)

g. Bent u tegen ziektekosten verzekerd?
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:

anders, nl

:

ja, (maatschappij en polisnummer)

:

nee

Aanvraag geschiedt onder voorbehoud van acceptatie, definitieve premievaststelling en/of inspectie.

ONGEVALLEN PERSOONLIJK
Persoonlijke ongevallen
a. Ingangsdatum
b. Verzekerde
Geslacht
Geboortdedatum
c. Rubriek en verzekerde bedragen
Rubriek A. Uitkering bij overlijden
Rubriek B. Blijvende invaliditeit tot 225% stijgend
Rubriek C. Geneeskundige kosten max EUR 1.000 p.g.
d. Omschrijf uw beroepswerkzaamheden nauwkeurig

: ………. - ………. - .......…
:
man/vrouw
………. - ………. - .......…

e. Reist u beroepshalve in/naar het buitenland
f. Vervoert of bezorgt u goederen

:
:

g. Machinale houtbewerking meeverzekeren
g. Beoefent u sporten
Neemt u hierbij deel aan wedstrijden?
h. Begunstiging

:
:

:

e

EUR
EUR
nee

(max 1/3 van bedrag rubriek B)
(verplichte rubriek)
ja

:

:

nee
nee

ja, per jaar
dagen
ja , vervoermiddel:
regelmatig
bij uitzondering
nee
ja
nee
ja, welke?
nee
ja, toelichting
standaard begunstiging; namelijk 1. verzekeringnemer

km

2. weduwe/weduwnaar 3. kinderen 4. erfgenamen van de verzekerde

andere begunstiging:
naam en voornamen (1e voluit)

i.
j.
k.
l.
m.

1.
2.
3.
4.
Lengte en gewicht
:
Is uw gehoor aan een of beide kanten beperkt?
:
Is uw gezichtsvermogen aan een of beide ogen beperkt? :
Draagt u een bril of contactlenzen sterker dan -6 of +6?
:
Lichaamsgesteldheid

geboortedatum

………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
………. - ………. - .......…
kg

nee
nee
nee

cm
ja
ja
ja, welke sterkte? l …… r ……

:

nee

ja

b. heeft u een geestelijke of lichamelijke afwijking?

:

nee

ja

c.

:

nee

ja

:

nee

ja

b. aandoening van spieren, ledematen of gewrichten

:

nee

ja

c.

:

nee

ja

toevallen, flauwtes, duizelingen, hyperventilatie

:

nee

ja

e.

suikerziekte of bloedziekte

:

nee

ja

f.

aandoening van oren en ogen

:

nee

ja

g.

enige andere ziekte, kwaal of afwijking

:

nee

ja

:

nee

ja

a.

heeft u problemen m.b.t. uw gezondheid?
ondervindt u beperkingen bij het verrichten van werk?

n. Lijdt u of heeft u geleden aan
a.

ziekte van hart of bloedvaten, verhoogde of verlaagde bloeddruk
rugklachten, schouderpijnen

d. overspannen, psychische aandoening, zenuwziekte,

h. gebruikt u medicijnen, zo ja welke

o. Naam huisarts
:
Woonplaats
:
p. Toelichting. Voor zover dit niet al bij de vraag is ingevuld kunt u
hier een toelichting geven zoals welke, wanneer of hoelang, etc. :
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ONGEVALLEN GEZIN
Gezinsongevallen
a. Ingangsdatum
: ………. - ………. - .......…
b. Namen en voorletter(s) te verzekeren personen
Gezin
Naam
Geslacht
Geboortedatum
Verzekeringnemer
man/vrouw
………. - ………. - .......…
Partner
man/vrouw
………. - ………. - .......…
Kind 1
man/vrouw
………. - ………. - .......…
Kind 2
man/vrouw
………. - ………. - .......…
Kind 3
man/vrouw
………. - ………. - .......…
Kind 4
man/vrouw
………. - ………. - .......…
c. Keuze van pakket en uitkeringsvorm. Zie hieronder voor de bedragen en uitkeringsvorm:
Pakket 1
: basis
optimaal
excellent
Pakket 2
: basis
optimaal
excellent
Pakket 3
: basis
optimaal
excellent
Aanvullend pakket meeverzekeren
: ja
nee
Pakket

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Aanvullend pakket

Per volwassene:
A. Uitkering bij overlijden

EUR

2.500

EUR

5.000

EUR

7.500

B. Max uitkering bij blijvende invaliditeit

EUR

12.500

EUR

25.000

EUR

37.500

D. Vergoeding geneeskundige kosten

EUR

1.000

Z. Daggelduitkering bij ziekenhuisopname

EUR

12,50

D. Vergoeding geneeskundige kosten

EUR

1.000

Z. Daggelduitkering bij ziekenhuisopname

EUR

12,50

Per kind:
A. Uitkering bij overlijden

EUR

500

EUR

1.000

EUR

1.500

B. Max uitkering bij blijvende invaliditeit

EUR

12.500

EUR

25.000

EUR

37.500

E. Tandheelkundige hulp per element

EUR

100

EUR

150

EUR

200

Uitkeringsvorm:
Uitkeringsvorm

Toelichting:

Basis

De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Optimaal

De invaliditeitsuitkering wordt verhoogd tot max 225%.

Excellent

De invaliditeitsuitkering wordt verhoogd tot max 350%.

d. Begunstigde bij invaliditeit
e. Begunstiging bij overlijden

:

standaard verzekerde

:

anders, nl.

:

standaard begunstiging; namelijk 1. verzekeringnemer
2. weduwe/weduwnaar 3. kinderen 4. erfgenamen van de verzekerde
andere begunstiging

f.

naam en voornamen (1e voluit)

geboortedatum

1.

………. - ………. - .......…

2.

………. - ………. - .......…

3.

………. - ………. - .......…

4.

………. - ………. - .......…

Zijn voornoemde personen allen zonder lichaamsgebreken
en lichamelijk en geestelijk gezond?

:

ja

nee, vul toelichting in

:

nee

ja

:

nee

ja

g. Is een van de verzekerden momenteel onder medische
behandeling of controle?
h. Heeft één van de verzekerden gedurende de laatste
vijf jaar schade geleden ten gevolge van gebeurtenissen
als gedekt bij de thans aangevraagde verzekering?
i.

Toelichting :
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