AANVRAAG VOOR LEDEN VvE.
PROVIDE Zorgeloospakket
Assurantie-adviseur
nieuwe verzekering

2013

: ……………………………………………………………..
: ja / nee, nl. wijziging van polisnummer :

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

Naam en voorletters
Adres
Postcode + plaats
E-mail
Geboortedatum
………. - ………. - .......…
l.
Beroep/bedrijf
Geslacht
man/vrouw
m. Bankrekeningnr
Nationaliteit
n. Telefoonnummer
Bent u appartementsgerechtigde van het te verzekeren adres
ja
nee, vraag ander formulier!
Indien adres afwijkend van postadres:
Burgerlijke staat
gehuwd
samenwonend
alleenstaande (1-persoonshuishouden)
Naam partner
man/vrouw gebdat: ………. - ………. - .......…

□ PROVIDE Zorgeloos voor lid van een V.V.E.; woonhuis is van steen gebouwd met pannen/mastiek gedekt
□ pakket 1
□ pakket 2
□ pakket 3

Maandpremie *)
EUR 12,00

Inboedel
Nieuwwaarde, max.

Aansprakelijkheid
Gezinsdekking

EUR 50.000,-

Eigenaarsbelang
Maximaal
EUR 10.000,-

EUR 15,00

EUR 75.000,-

EUR 15.000,-

EUR 1.000.000,-

EUR 20,00

EUR 90.000,-

EUR 20.000,-

EUR 1.000.000,-

Ingangsdatum

□ rechtsbijstand
□ gezinsongevallen

EUR 16,00

…..-…..-…………

EUR 1.000.000,-

…..-…..-…………

Ja, ik verzeker ook mijn volledige rechtsbijstand per …..-…..-………

EUR 5,50
Ja, ik verzeker ook mijn gezinsongevallen per …..-…..-………
Dekking gezinsongevallen Optimaaldekking:
Per volwassene
A.
EUR 5.000,- uitkering bij overlijden
B.
EUR 25.000,- max. uitkering bij blijvende invaliditeit
Invaliditeitsuitkering kan oplopen tot 225%.
Per kind
A.
EUR 1.000,- uitkering bij overlijden
B.
EUR 25.000,- max. uitkering bij blijvende invaliditeit
Invaliditeitsuitkering kan oplopen tot 225%.
E.
EUR 150,- tandheelkundige hulp; max. per element

Polisvoorwaarden: www.provideverzekeringen.nl/polisvoorwaarden: PROV010; PROV030; PROV040; PROV090; PROV100
*) Alle premies (behoudens de ongevallenverzekering) zijn exclusief 21% assurantiebelasting en genoemd per maand.
Contractsduur
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.
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Vragen indien de rechtsbijstandverzekering wordt aangevraagd:
a. 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?

:

nee

ja, vul toelichting in

:

nee

ja, vul toelichting in

b. 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?

c. Was u eerder verzekerd voor rechtsbijstand :
onder polisnummer:

nee

ja, namelijk bij maatschappij:
einddatum vorige polis:

d. Toelichting:
zonodig op apart blad vervolgen

Vragen indien de gezinsongevallenverzekering wordt aangevraagd:
a. Zijn verzekerde personen allen zonder lichaamsgebrekenen lichamelijk en geestelijk gezond?

:

ja

nee, vul toelichting in

b. Is een van de verzekerden momenteel onder medische behandeling of controle?

:

nee

ja, vul toelichting in

:

nee

ja, vul toelichting in

c. Heeft één van de verzekerden gedurende de laatste vijf jaar schade geleden ten gevolge van
gebeurtenissen als gedekt bij de thans aangevraagde verzekering?
d. Toelichting:
zonodig op apart blad vervolgen

Slotvragen (altijd invullen)
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

Automatische incasso
Betaling per

maand (automatische incasso verplicht)

kwartaal (automatische incasso verplicht)

Ja, ik machtig PROVIDE Verzekeringen BV tot wederopzegging de bedragen die verschuldigd zijn wegens premie, kosten en
assurantiebelasting af te schrijven van mijn bankrekening.

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 inhoud 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/polisvoorwaarden.
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 Verzekeringen BV is gevestigd te Alphen aan den Rijn (postadres: postbus 363, 2400 AJ) is
gevolmachtigd agent en werkt samen met assurantiekantoren en andere professionele adviseurs.

Plaats ……………………………………… Datum ………. - ………. - .......… Handtekening……………………………………………………………………..
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