aanvraagformulier

particuliere verzekeringen

soort verzekering
□ woonhuis

□ inboedel

□ glas

□ aansprakelijkheid

betalingstermijn
□ per jaar

□ per halfjaar *

□ per kwartaal *

□ per maand *

betalingswijze
□ via nota

□ via automatische incasso **

verzekeringnemer
naam en voorletters
straat en huisnummer
postcode en plaats
geboortedatum
geslacht
nationaliteit
telefoonnummer(s)
IBAN rekeningnummer
e-mailadres

risicogegevens
adres

straat en huisnummer
postcode en plaats

type woning
bouwjaar
gebruik
onderhoud
materiaal wanden
materiaal dak
materiaal vloeren
veiligheidsvoorziening
woonhuis
ingangsdatum
looptijd
dekking
verzekerd bedrag
fundamenten
garantie

□ kamerverhuur
□ matig

□ recreatiewoning
□ slecht

□ geen (standaard)

□ elektronisch ***

□ bouwkundig ***

1 jaar (doorlopend)
□ uitgebreid
□ extra uitgebreid
□ uitgebreid maxi plus
€
□ meeverzekerd
□ niet meeverzekerd
□ ja (herbouwwaardemeter of taxatierapport toevoegen)
□ nee

inboedel
ingangsdatum
looptijd
dekking
verzekerd bedrag
garantie

1 jaar (doorlopend)
□ uitgebreid
□ extra uitgebreid
□ uitgebreid maxi plus
€
□ ja (inboedelwaardemeter of inventarisatielijst toevoegen)
□ nee (onderstaande specificatie invullen)
nieuwwaarde lijfsieraden
€
waarde kunst, antiek en verzamelingen
€
nieuwwaarde audiovisuele- en computer app.
€
nieuwwaarde huurdersbelang
€
nieuwwaarde hierboven niet vermelde inboedel
€

specificatie

*
**
***
DON RISICOBEHEER

□ uitsluitend woonhuis
□ goed
toelichting

bij gespreide betaling betaalt u een toeslag van 2%
u gaat ermee akkoord dat Don Risicobeheer (incassant id NL47ZZZ220117720000) tot
wederopzegging de premies automatisch van uw rekeningnummer afschrijft
kopie certificaat bijvoegen
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extra dekking lijfsieraden
toelichting
meerdere verzekeren?
extra dekking grote stad
toelichting
meerdere verzekeren?
aansprakelijkheid
ingangsdatum
looptijd
verzekerd bedrag
hoedanigheid
eigen risico
jachtrisico verzekeren?

diefstal van lijfsieraden is standaard tot maximaal € 2.500,- meeverzekerd
□ nee
□ ja (specificatie toevoegen)
diefstal van audiovisuele- en computerapparatuur is in de steden
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht tot max. € 2.500,- verzekerd
□ nee
□ ja (specificatie toevoegen)

1 jaar (doorlopend)
€ 1.000.000,□ alleenstaande
□ nee
□ nee

□ gezin
□ ja, € 45,- per gebeurtenis
□ ja

algemene vragen
is u de laatste 8 jaar een verzekering door enige maatschappij opgezegd of geweigerd?
□ nee
□ ja (hieronder toelichten)
heeft u de laatste 8 jaar schade geleden op één van de aangevraagde verzekeringen?
□ nee
□ ja (hieronder toelichten)
bent u of is één van uw gezinsleden de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?
□ nee
□ ja (hieronder toelichten)
is het risico bij een andere maatschappij verzekerd of verzekerd geweest?
□ nee
□ ja (hieronder toelichten)
heeft u nog aanvullende opmerkingen die voor aangevraagde verzekering(en) van belang zijn?
□ nee
□ ja (hieronder toelichten)
toelichting

opzeggen
wilt u dat wij uw huidige verzekering(en) voor u opzeggen?
□ nee
□ ja (wilt u per verzekering een opzegkaart invullen en naar ons opsturen?)
ondertekening
datum
adviseur
handtekening

Mededelingsplicht: Als aanvrager kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen op dit
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die
betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, van wie de belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend,
maar ook die van de andere belanghebbenden van de verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de
verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit er toe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld, of deze bij kennis omtrent de ware stand van
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Verwerking persoonsgegevens: Als u een verzekering bij ons aanvraagt of wijzigt, vragen wij u om persoonsgegevens
en andere gegevens. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij gebruiken de gegevens voor het afsluiten en
uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten, het maken van
statistische analyses en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om een verantwoord acceptatie-, risico- en
fraudebeleid te kunnen uitvoeren, kunnen wij persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS
in Den Haag. CIS is de afkorting van het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en
gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de
Stichting CIS. U vindt hierover meer informatie op www.stichtingcis.nl. Bij de verwerking van persoonsgegevens
houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van het Verbond van
Verzekeraars. U vindt deze code op www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond
van Verzekeraars: Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. 070-333 85 00.
Voorwaarden: U verklaart dat u deze verzekering conform het premietarief en de verzekeringsvoorwaarden van
Don Assuradeuren B.V. wenst aan te gaan. Wilt u deze voorwaarden inzien vóór het ondertekenen van dit
aanvraagformulier, dan kunt u deze raadplegen op www.donassuradeuren.nl. Op verzoek sturen wij ze u toe, maar
in elk geval bij het afgeven van de polis.
Klachten: Met klachten over de uitvoering van deze overeenkomst kunt u terecht bij de directie van
Don Assuradeuren B.V., Postbus 131, 4330 AC Middelburg. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld,
dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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