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VERZEKERINGSVOORSTEL
FAMILIEVERZEKERING

GELIEVE HET VOORSTEL VOLLEDIG EN ZOVEEL MOGELIJK IN
DRUKLETTERS IN TE VULLEN OM VERGISSINGEN UIT TE SLUITEN

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

MAKELAAR
Nummer:

nieuwe verzekering

Benaming:

overname

Referte:
UW KLANT

VVS400/NL/20070430

POLISMODALITEITEN
Aanvangsdatum:
Premiebetaling:

Jaarlijkse vervaldag:
jaarlijks

halfjaarlijks



VERZEKERINGNEMER
Naam:							Voornaam:
Adres: 											Nr:

Bus:

Postcode: 				Gemeente:
Geboortedatum:

			

Geboorteplaats:

Beroep:
Geslacht:

man

vrouw

Burgerlijke staat:
Nationaliteit:						Verblijf in België sinds:
SCHADEVERLEDEN
Heeft verzekeringnemer reeds schadegevallen gehad betreffende het te verzekeren risico ?
ja

indien ja, gelieve datum, omstandigheden, en uitgaven op te geven.

nee

1.

/

/

2.

/

/

VORIGE VERZEKERINGEN
Is verzekeringnemer reeds verzekerd geweest voor het te verzekeren risico ?
ja

nee

- indien ja:

sinds wanneer: 					

		verzekeringsmaatschappij(en):
		polisnummer(s):
		

door wie werd de polis opgezegd:

Werd verzekeringnemer ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of verzwaard ?
ja

indien ja, geef maatschappij, polis en reden op.

nee

WAARBORGEN



burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven
vrijstelling in stoffelijke schade van € 123,95

(aan

index 72,06

(basis

1996))

geen vrijstelling
rechtsbijstand

VOORDELIGE TARIEVEN
alleenstaande

verzekeringnemer is vrijgezel, weduwe of weduwnaar, echtgescheiden of feitelijk
gescheiden en is bovendien alleenwonend.

derde leeftijd

verzekeringnemer is 60 jaar of ouder en woont ofwel alleen ofwel met zijn echtgenoot
of partner.

REDUCTIES
Premiereductie van 50% gedurende het eerste verzekeringsjaar, ingevolge:
huwelijk of samenwonen van verzekeringnemer
(tot

maximum

1

jaar na huwelijksdatum of datum van samenwonen)

geboorte van eerste kind van verzekeringnemer
maximum

1

jaar na de geboorte)

Datum geboorte:

VVS400/NL/20070430

(tot

Datum huwelijk/samenwonen:



MEDEDELINGEN
De NV OPTIMCO zal deze gegevens verwerken, teneinde een volledige dienstverlening in verzekeringen te kunnen
aanbieden. Men kan vragen van de verwerkte gegevens kennis te nemen en ze te verbeteren. Men kan tevens
inlichtingen vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Levenssfeer. Ook de gerechtelijke gegevens
zullen verwerkt worden. Ondergetekende verklaart ervan af te zien dat hij/zij daarover minstens een maand voor
het begin van de verwerking wordt ingelicht. Met het oog op een vlot beheer van het contract en/of schadedossier
geeft ondergetekende hierbij zijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking en mededeling aan derden van
medische gegevens die op hem betrekking hebben.
De NV OPTIMCO kan aan ESV DATASSUR persoonsgegevens van de verzekerde(n) meedelen die relevant zijn voor
de
beoordeling van de risico’s en het beheer van de contracten en schadegevallen. Men kan vragen van deze gegevens
kennis te nemen en ze te verbeteren. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van
de identiteitskaart, verstuurd worden naar DATASSUR, dienst bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.
De NV OPTIMCO kan aan de vorige verzekeraar(s) een kopie vragen van het schadeattest zoals omschreven in
artikel 36,11 van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aan de hand daarvan kan NV OPTIMCO de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens aanvullen en controleren
met het oog op de beoordeling van het te verzekeren risico. Ook kan NV OPTIMCO het attest, dat bij het einde van
onderhavige overeenkomst dient afgeleverd, bezorgen aan de nieuwe verzekeraar tot wie de verzekeringnemer zich
wendt, indien die verzekeraar daarom verzoekt.
Het verzekeringscontract wordt beheerst door het Belgische recht.
Elke klacht in verband met het contract kan worden gericht aan “Klachtenonthaal NV OPTIMCO”, klachtenonthaal@
optimco.be of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as.
VERKLARINGEN
Huidig verzekeringsvoorstel verbindt noch de verzekeringnemer, noch de maatschappij tot het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst.
Indien binnen dertig dagen na ontvangst van het verzekeringsvoorstel de maatschappij aan de verzekeringnemer geen
verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot
onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst op straffe
van schadevergoeding.
De ondertekening van huidig verzekeringsvoorstel brengt geen dekking met zich.
De verzekeringnemer erkent dat de informatie in dit document tot grondslag voor het verzekeringscontract
moet dienen en dat iedere onjuiste of onnauwkeurige verklaring het verval van de waarborg of verhaal vanwege de maatschappij met zich kan brengen.
Hij/zij bevestigt deze verklaringen als echt en volledig, zelfs indien deze niet eigenhandig door hem/haar werden geschreven.
Opgemaakt te				

, op

/

/

De verzekeringnemer 					De makelaar

(handtekening)

VVS400/NL/20070430

(handtekening)						



