VOORSTEL

VEILIG THUIS
		
BEMIDDELAAR
Nr.
FSMA-nr.
		Naam
		
Verkoop op afstand:
Ja
Neen
		
Nieuwe zaak
Zo ja, naam mij.
Bijakte polisref.
		

POLISREFERENTIE
		

Referentie
Telefoon

Overname andere maatschappij, kopie andere polissen bijvoegen a.u.b.
Polisref.
Gemeen met polisref.

Voor bestaande klanten:
klantnr.
Polisref.
Naam en voornaam of firmanaam
Straat
Nr.
Bus
Postnr.
Gemeente
Land
Geboortedatum
Geboorteplaats
Tel./gsm
Fax
Taal:
N
F Geslacht: M
V
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail
Financiële rekening: BIC
IBAN
Nationaal nr.
BTW-plichtig:
Ja
Neen
Ondernemingsnr.
Aftrekpercentage
%
RPR ..................................................................
		Nationaliteit
Burgerlijke staat:
gehuwd
ongehuwd
weduwe/weduwnaar
gescheiden
samenwonend
		
wettelijk samenwonend
		Beroep
		
Naam echtgeno(o)t(e)
VERZEKERINGNEMER
REFERENTIE

		
Geboortedatum echtgenote
		
Beroep echtgeno(o)t(e)
		
PREMIE
(incl. lasten)

Verzekerde Waarborgen
Waarborg 1
Overlijden
Blijvende invaliditeit
Invaliditeit tegen 100 %
Medische kosten
Incl. Dagvergoeding (facultatief)
Waarborg 2
Overlijden
Blijvende invaliditeit
Invaliditeit tegen 100 %
Medische kosten
Incl. Dagvergoeding (facultatief)
Waarborg 3
Overlijden
Blijvende invaliditeit
Invaliditeit tegen 100 %
Medische kosten
Incl. Dagvergoeding (facultatief)

Premie Gezin
7.436,81 EUR
14.873,61 EUR
44.620,83 EUR
2.478,94 EUR
7,44 EUR
12.394,68 EUR
24.789,35 EUR
74.368,06 EUR
3.718,40 EUR
12,39 EUR
18.592,01 EUR
37.184,03 EUR
111.552,09 EUR
4.957,87 EUR
18,59 EUR

Premie Singles

Bijpremie Moto

104,10 EUR

67,67 EUR

12,43 EUR

133,84 EUR

87,00 EUR

18,63 EUR

153,67 EUR

99,89 EUR

18,61 EUR

209,43 EUR

136,14 EUR

27,27 EUR

213,17 EUR

138,56 EUR

26,06 EUR

288,78 EUR

187,71 EUR

39,69 EUR

AANVANGSDATUM
		
ANTECEDENTEN
− Werd een gelijkaardige verzekering ooit geweigerd of opgezegd?
			Ja
Neen
		
− Hebt u of heeft een van uw gezinsleden reeds een lichamelijk letsel opgelopen als gevolg van een ongeval?
Neen
			Ja
			 Zo ja, wanneer? .......................................................................................................................................................................................................................................................................
			 Omschrijf de gevolgen ervan: ...............................................................................................................................................................................................................................
			
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
			
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		
VERKLARINGEN
• Dit voorstel verbindt noch de verzekeringnemer, noch Baloise Insurance tot het afsluiten van de polis. Binnen 30 dagen
na ontvangst van dit voorstel zullen wij een verzekeringsaanbod doen, bijkomende onderzoeken vragen of de verzekering weigeren. Bij gebreke hiervan verbinden wij ons ertoe op straffe van schadevergoeding de polis af te sluiten.
		

In onderstaande tekst verstaan wij onder ‘u’ de verzekeringnemer.

		
• Ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking mee.
			 U verklaart dat u alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat zij bij onze beoordeling van het risico nodig
of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld op dit document. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te
stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens.
		
• Baloise Insurance verwerkt de persoonsgegevens in het kader van risicobeoordeling, beheer van polissen en schadegevallen
en voor commerciële doeleinden. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt binnen bedrijven van de Baloise Group.
			 U kunt deze gegevens conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer steeds opvragen en laten
verbeteren bij het Secretariaat-Generaal (privacy@baloise.be).
			 Wenst u geen commerciële informatie te onvangen, dan moet u dit melden.
			

U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om uw gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens te verwerken voor het
beheer van polissen en schadegevallen. Alle verworven persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken in het kader van
fraudebestrijding.

			

U stemt er verder mee in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van ons polis- en schadebeheer, doorgegeven kunnen worden aan onze herverzekeraar of aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn en aan Datassur,
enkel als ze relevant zijn voor de beoordeling van het risico en het beheer van polissen en/of schadegevallen. U kunt
deze gegevens opvragen en laten verbeteren bij Datassur, dienst Bestanden, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel.

		
• U verbindt zich ertoe uw arts alle geneeskundige verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afsluiten of het uitvoeren
van de polis. U geeft bovendien uitdrukkelijk opdracht aan de arts die uw overlijden vaststelt, om een verklaring over uw
doodsoorzaak af te geven aan onze raadgevende geneesheer.
		
• Waarschuwing
			 Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van de polis mee, maar
wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien wordt de betrokkene in dat
geval opgenomen in het bestand van het economische samenwerkingsverband Datassur, dat de aangesloten leden–
verzekeraars herinnert aan speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s.
		
• U vindt de Algemene Voorwaarden op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar.

		
		
Gedaan in .......................................................................................................................................... , op ......................................................................................................................................
		
De verzekeringnemer
Voor echtheid van de nevenstaande handtekening,
					de bemiddelaar.	

De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen ...
... u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

Uw veiligheid, onze zorg.
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
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