OPTIMCO NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393

2610 Antwerpen-Wilrijk
www.optimco.be

Boomsesteenweg 75
' 03.297.51.20
7 03.295.96.33

info@optimco.be
pro@optimco.be

RPR Antwerpen 0862.475.005
Bank: 068-2443338-32

VERZEKERINGSVOORSTEL
BRANDVERZEKERING
COMBI-POLIS
GELIEVE HET VOORSTEL VOLLEDIG EN ZOVEEL MOGELIJK IN
DRUKLETTERS IN TE VULLEN OM VERGISSINGEN UIT TE SLUITEN

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

MAKELAAR
Nummer:

brandverzekering

nieuwe verzekering

Benaming:

combi-polis

overname

Referte:
VERZEKERINGNEMER
Naam:							Voornaam:
Adres: 											Nr:

Bus:

Postcode: 				Gemeente:
Geboortedatum:

			

Geboorteplaats:

Beroep:
Geslacht:

man

vrouw

Burgerlijke staat:

VVS500/NL/20101004

Nationaliteit:						Verblijf in België sinds:
POLISMODALITEITEN
Aanvangsdatum Brand of COMBI-verzekering:

Jaarlijkse vervaldag:
De jaarlijkse vervaldag = idem Brand

Aanvangsdatum Familieverzekering in COMBI-polis:
Premiebetaling:



jaarlijks

halfjaarlijks

driemaandelijks

maandelijks
(bericht van domiciliering

bijvoegen)

SCHADEVERLEDEN
Heeft verzekeringnemer gedurende de laatste 5 jaar schadegevallen gehad die vergoedbaar zouden
zijn in de brandpolis? in de familieverzekering? (invullen als COMBI-polis wordt gevraagd)
ja

indien ja, gelieve datum, omstandigheden, en uitgaven op te geven + risico indien verschillend van huidig risico

nee

1.

/

/

2.

/

/

Is de plaats van het te verzekeren risico gedurende de laatste vijf jaar getroffen door een natuurramp?
ja

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

nee

VORIGE VERZEKERINGEN
Is verzekeringnemer gedurende de laatste 5 jaar verzekerd geweest:
nee
in een brandpolis?
ja
invullen als combi-polis wordt
nee
ja
in een familieverzekering?
- indien ja: sinds wanneer: 					

gevraagd

-verzekeringsmaatschappij(en):
-polisnummer(s):
-geef ligging en aard (gebouw huurgevaar, inhoud) van het risico op indien verschillend van huidig risico:
-door wie werd de polis opgezegd:
Werd verzekeringnemer ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of verzwaard ?
ja

nee

indien ja, geef maatschappij, polis en reden op.

HOEDANIGHEID VERZEKERINGNEMER
eigenaar:

bewoner
niet-bewoner:

het gebouw wordt verhuurd aan:

één huurder

meerdere huurders

het gebouw staat meer dan 3 maanden te huur
het gebouw dient als vakantieverblijf
het gebouw is leegstaand sinds

reden:
huurder:

van een volledig gebouw

PAND
Ligging:

ligging

Pandtype:

=

van een gedeelte van het gebouw

adres verzekeringnemer

woonhuis

appartement

kantoor

chalet

appartementenblok

garage

caravan

Vrij beroep:

nee

ja, welk:

Beroepsactiviteit (1):

nee

ja, welke:

Buitenmuren (2):

muren bestaan voor minstens 75% uit onbrandbare materialen
muren bestaan voor 25 tot 50% uit brandbare materialen of prefabwoning
muren bestaan voor meer dan 50% uit brandbare materialen

Dakbedekking:

traditioneel

dak in riet of stro

Aanpaling van het gebouw:

alleenstaand:

gelegen op <50m van ander bewoond gebouw
gelegen op >50m van ander bewoond gebouw

half aanpalend
volledig aanpalend/appartement

Is er op minder dan 50 meter een gevaarverhogende instelling of bedrijvigheid ?

neen

ja

Indien ja, geef precieze omschrijving:
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Is het te verzekeren risico gelegen binnen een afstand van 100 meter van de zee, meer, kanaal of waterloop?
ja

nee

Het te verzekeren risico omvat woonvertrekken:
lager dan het gelijkvloers

op het gelijkvloers

hoger dan het gelijkvloers

(1) enkel in te vullen indien het gaat om een gedeelte van het gebouw (bijvoorbeeld appartement), waar er in een gedeelte van het gebouw een
beroepsactiviteit uitgeoefend wordt.
(2) buitenmuren die geheel of gedeeltelijk samengesteld zijn uit platen -zelfs onbrandbaar- die op brandbaar raamwerk zijn bevestigd, worden als
brandbare aanzien. Met onbrandbare materialen bedoelen we: natuursteen, baksteen, zandsteen, beton, glas en metaal.



WAARBORGEN en TE VERZEKEREN BEDRAGEN
BRANDVERZEKERING



brand:

gebouw:

br-berekeningsstelsel (1)
in eerste risico

-

minimum € 110.000

(aan abex 648):

€
€
€
€

-waarde vermeerderd met de
vaste kosten(2):
u wenst een ander bedrag te verzekeren:
20x de jaarlijkse huurprijs of
inhoud:

moto en motorvoertuig type personenwagen of lichte vrachtwagen, die toebehoren aan verzekerde.

(oldtimers

zijn uitgesloten)

AANTAL:
INDIEN ER MEERDERE AANWEZIG ZIJN EN MAAR ÉÉN ERVAN WORDT VERZEKERD, DAN DIENT HET CHASSISNUMMER
HIERVAN OPGEGEVEN TE WORDEN:
diefstal

-enkel mogelijk indien de woning nooit meer dan 60 nachten per kalenderjaar
-de vragenlijst diefstal is steeds verplicht in te vullen indien u reeds eerder
heeft gehad of u niet eerder verzekerd was voor diefstal.

waarborg diefstal verzekerd tot beloop van

onbewoond is.
diefstalschade

100 % van het bedrag verzekerd als inhoud.

50 %

uitsluiting van juwelen, waarden met inbegrip van munt- of
postzegelverzamelingen, zilverwerk en pelsen?

nee

INDIEN NEE, BEVAT DE WAARDE HIERVAN > 30% VAN HET TE
VERZEKEREN KAPITAAL INHOUD?

nee

reeds eerder verzekerd voor diefstalschade?

nee

reeds eerder diefstalschade gehad in deze of uw vorige woning?

ja, sinds

nee

ja

indien ja, data, omstandigheden en schade-omvang opgeven:

ja
ja

(jaartal)

KORTINGEN: korting ingevolge de aanwezigheid en het gebruik zoals omschreven in de bijzondere
voorwaarden in het woonhuis of appartement van een (3):
alarm incert-goedkeuring

alarm incert-goedkeuring+aansluiting erkende bewakingscentrale

korting ingevolge de aanwezigheid in het appartement van een inbraakwerende deur goedgekeurd
door bosec, voor zover dit de enige toegang is tot het appartement en de inhoud niet meer bedraagt
dan € 100.000.(3):
onrechtstreekse verliezen (10%)
rechtsbijstand brand
afstand van verhaal (de eigenaar-verhuurder doet afstand van verhaal tegenover de verzekeringnemer als huurder)

(1) gelieve het apart document “BR-Berekeningsstelsel” in te vullen en dit bij het voorstel te voegen.
(2) zowel mogelijk als de verzekeringnemer huurder of gebruiker is van een gedeelte van het gebouw als van een volledige woning
(3) attesten van de aangeduide beveiliging voegen bij het verzekeringsvoorstel
FAMILIEVERZEKERING

burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven

rechtsbijstand familieverzekering

VRIJSTELLING

geen vrijstelling in brand of combi-polis (enkel

vrijstelling in stoffelijke schade van € 202,71

in optimco-tarief)

(vrijstelling natuurrampen blijft steeds van toepassing)

VOORDELIGE TARIEVEN BRANDVERZEKERING
optimco-tarief

Verzekeringnemer verklaart in eer en geweten dat hij bij het indienen van het verzekeringsvoorstel voor
het te verzekeren risico (*) gedurende de voorafgaande en hierna opgegeven verzekerde periode daadwerkelijk verzekerd is geweest gedurende:
18 maanden

30 maanden

42 maanden

54 maanden

(*) een gebouw dat door verzekeringnemer bewoond wordt, hetzij als huurder of als eigenaar, wordt beschouwd als
de voortzetting van hetzelfde risico. Wordt de inhoud ook verzekerd, dan dient zowel het gebouw of huurgevaar EN
de inhoud te beantwoorden aan de opgegeven verzekerde periode.

De “aanvangspremie” hangt af van de langst bereikte verzekerde periode van het te verzekeren risico
(gebouw of huurgevaar en inhoud) die positief scoort, hetgeen beoordeeld wordt in functie van alle
gevraagde elementen, die naar waarheid moeten beantwoord worden in het verzekeringsvoorstel.
partner-tarief

Verzekeringnemer verklaart in eer en geweten, dat hij op het ogenblik van het indienen van het verzekeringsvoorstel sedert hoogstens 12 maanden voor het eerst gehuwd is of is gaan samenwonen of dat het thans
te verzekeren risico de eerste woning is die hij betrekt, nadat hij de ouderlijke woning heeft verlaten.
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nieuwbouw-tarief

Verzekeringnemer, die eigenaar is van het te verzekeren risico, verklaart in eer en geweten dat het te
verzekeren gebouw bij het indienen van het verzekeringsvoorstel geen 10 jaar oud is, te rekenen vanaf de
voorlopige oplevering ervan.
gebouw in opbouw

(premiereductie van

50%

gedurende het eerste verzekeringsjaar)

Vermoedelijke datum van bewoning:
eigenaar en huurder zijn voor hetzelfde risico bij optimco verzekerd

Polisnummer van de andere verzekeringnemer:



(korting van

15%)

VOORDELIGE TARIEVEN FAMILIEVERZEKERING
alleenstaande
derde leeftijd

verzekeringnemer is vrijgezel, weduwe of weduwnaar, echtgescheiden of feitelijk gescheiden en is bovendien alleenwonend.
verzekeringnemer is 60 jaar of ouder en woont ofwel alleen ofwel met zijn echtgenoot of partner.

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

maximum

1

jaar na huwelijksdatum of datum van samenwonen)

geboorte van eerste kind van verzekeringnemer
(tot

maximum

1

Datum geboorte:

jaar na de geboorte)

BIJLAGEN EN AANVULLENDE INLICHTINGEN
Bijlagen:
Aanvullende inlichtingen:

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.
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

/

/
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De verzekeringnemer 					De makelaar

(handtekening)						

(handtekening)
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BRANDVERZEKERING
BR-BEREKENINGSSTELSEL
WOONHUIS/APPARTEMENT

VVS500/NL/20101004

VRAGENLIJST DIEFSTALVERZEKERING

BR-BEREKENINGSSTELSEL VERZEKERD GEBOUW:

WOONHUIS
APPARTEMENT

Verzekeringnemer:
Ligging van het verzekerd gebouw:
BELANGRIJK
Dit BR-Berekeningsstelsel is NIET van toepassing als het verzekerd gebouw één van de volgende kenmerken bezit:
- de living heeft een oppervlakte van méér dan 100m2
- één van de lokalen, andere dan living of kelder, heeft een oppervlakte van méér dan 60m2
- het verzekerd gebouw bezit, buiten de living en kelder, méér dan negen lokalen of bijlokalen zoals hierna omschreven
- méér dan één gevel is opgericht in natuursteen
- er is een binnenzwembad aanwezig in het verzekerd gebouw
- er is een personenlift aanwezig in het woonhuis
- het verzekerd gebouw heeft een dak in riet of stro of is geklasseerd of is meer dan 100 jaar oud
Indien het gebouw één of meerdere van de hierboven vermelde kenmerken vertoont, bepaal het te verzekeren bedrag in eerste
risico verzekering of raadpleeg de maatschappij.
Volgende lokalen worden niet aangerekend: de keuken, de badkamer, de hall, de gang, trappen en toiletruimte.

LIVING

(salon en eetkamer samen)

LOKALEN > 10m2

(keuken en badkamer tellen niet mee)

BIJLOKALEN

(minstens 4m2 en maximaal 10m2)

indien maximum 40m2 ......................
indien maximum 100m2 ....................
slaapkamers .....................................
bibliotheek, bureel, wachtkamer............
hobbykamer..................................
veranda ...........................................
tweede keuken of badkamer ...............
elk andere lokaal van meer dan 10m2 ......
was, stook of bergplaats ......................

50.000
80.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
9.400

=
=
=
=
=
=
=
=
=

(voor zover ze niet in de kelder zijn ondergebracht)

GARAGE/GARAGEBOX
GARAGESTAANPLAATS IN
EEN APPARTEMENTSGEBOUW
KELDER (kruipruimte telt niet mee)
BIJGEBOUWEN (minstens 4m )
2

zolder ..............................................
elk ander lokaal van 4m2 tot 10m2 .....
garage voor 2 wagens aan te rekenen
als twee garages
staanplaats voor 2 wagens aan te
rekenen als 2 staanplaatsen
.......................................................
(zoals stal, stenen tuinhuis) .................
A:

AFWERKINGSCOËFFICIENT
BOUWTYPE WOONHUIS:

BOUWTYPE APPARTEMENT:

x € 9.400 =
x € 9.400 =
x € 13.525 =
x€

9.400 =

1 x € 33.000 =
x € 9.400 =
BASISBEDRAG

vloerbekleding living in natuursteen, parket of voltapijt ..... 0,10
marmeren badkamer .................................................... 0,10
muur in natuursteen in één of meer lokalen ..................... 0,10
open bebouwing ........................................................... 0,30
halfopen bebouwing ...................................................... 0,10
één gevel in natuursteen of beton .................................. 0,09
STEEDS bij te voegen ......................................................0,70
STEEDS bij te voegen ......................................................1,00

AFWERKINGSCOËFFICIENT+COËFFICIENT BOUWTYPE =

INDEXERING

1x€
1x€
x€
x€
x€
x€
x€
x€
x€

B:

VERMENIGVULDIGINGSCOËFFICIENT

Huidige ABEX-index gedeeld door 552
C:

: 552 =
INDEX-COËFFICIENT

Minimum te verzekeren bedrag als eigenaar: A x B x C ....................................................
Minimum te verzekeren bedrag als huurder: A x B x C x 0,88 ..........................................
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Verzekeringnemer verklaart dat het verzekerd gebouw geen enkel van de hoger vermelde kenmerken bezit, waardoor
het BR-Berekeningsstelsel niet van toepassing zou zijn. Hij verklaart eveneens dat alle hiervoor gemelde gegevens
volledig overeenstemmen met de werkelijkheid.
Opgemaakt te				

, op

/

/

De verzekeringnemer 					
(handtekening)						

DIEFSTALVERZEKERING VRAGENLIJST

Verzekeringnemer:
Ligging van het te verzekeren gebouw:
AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

DE BEVEILIGING VAN HET TE VERZEKEREN GEBOUW:
Hoeveel toegangsdeuren heeft het te verzekeren gebouw ?
Aard van het slot van de hoofdingang .............................
gewoon
cilinderslot/veiligheidsslot
Aard van het slot van de andere toegangen .....................
gewoon
cilinderslot/veiligheidsslot
Zijn er andere beveiligingen op de toegangsdeuren (schuifjes, rolluiken, ..) Zo ja, waar en welke?

Hebben alle ramen dubbele beglazing? ............................
Welke niet ?
Zijn er rolluiken aan alle ramen op het gelijkvloers? .........
Appartement:
Dit is gelegen op het .................................................
Is het een dakappartement? ........................................
DE INHOUD:
Is er een ingebouwde brandkast aanwezig? ......................

nee

ja

nee

ja

gelijkvloers

hoger dan gelijkvloers

nee

ja

nee

ja

De verzekeringnemer verklaart dat het te verzekeren gebouw regelmatig bewoond is, d.w.z. nooit méér dan 60 nachten per
jaar onbewoond is en dat alle voormelde gegevens echt en volledig zijn, zelfs indien deze niet eigenhandig door hem(haar)
werden geschreven.
Opgemaakt te				

, op

/

/
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De verzekeringnemer 					
(handtekening)						

