Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

3
Aanvraag
Gecombineerde woonhuis
+ Inboedelverzekering

Uitsluitend bestemd voor gebruik door volmacht-relaties
Naam tussenpersoon

Nummer:

Extern indicatief
Naam aanvrager
Man

Vrouw

Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoon
Geboortedatum
Nationaliteit
Beroep
Bank-/postrekeningnummer:
Gewenste dekking

Compleet
Extra uitgebreid
Extra uitgebreid inclusief glas

Adres

Is het pand permanent bewoond

Nee

Ja

Type woning
Prijs per m 3 (inclusief fundering)

1

Inhoud pand

m3

Eventuele toeslagen

1

Herbouwwaarde (inclusief fundamenten)

1

Bouwjaar:

Bouwaard muren

Beton

Steen

Hout

Bouwaard daken

Beton

Pannen

Riet

Pand uitsluitend woonhuis

Nee

Ja

Anders:

Kamerverhuur

Nee

Ja

Onderhoudstoestand

Goed

Matig

Ja

Nee

Ja

Nee

Mastiek

Slecht

Extra bij te verzekeren bedragen voor lijfsieraden,
audiovisuele apparatuur en overige kostbare zaken
Er gelden ‘standaard’ verzekerde bedragen
(vergoedingsmaxima) voor lijfsieraden (1 2.500,-),
voor audiovisuele apparatuur (1 5.000,-),
en voor overige kostbare zaken (1 12.500,-).
Wilt u meer dan 1 2.500,- aan lijfsieraden verzekeren
Zo ja, voor welk bedrag boven 1 2.500,Wilt u meer dan 1 5.000,- aan audiovisuele apparatuur
verzekeren*
Zo ja, voor welk bedrag boven 1 5.000,-

1

1
* Woont u in een van de grote steden (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht), dan is audiovisuele apparatuur maar
voor 2 2.500,- tegen diefstal verzekerd.

Wilt u meer dan 1 12.500,- aan kostbare zaken verzekeren
Zo ja, voor welk bedrag boven 1 12.500,-

Ja

Nee

1

BE 01.2.19/0102

Wilt u een diefstaldekking voor het standaard verzekerde
bedrag van 1 5.000,- voor audiovisuele apparatuur

Ja

Nee

NB Indien u al hebt aangegeven dat u een hoger bedrag aan
audiovisuele apparatuur wilt verzekeren, wordt ervan
uitgegaan dat u voor het volledige bedrag een diefstaldekking wenst
Bijzonderheden
Bent u ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd ooit geconfronteerd met:
– een afwijzing van een aanvraag daartoe
– een opzegging
– het opleggen van bijzondere voorwaarden

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

10 jaar

5 jaar

Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden

Ingangsdatum
Contractsduur
Voorlopige dekking

1 jaar

Verleend per:

Betalingstermijn

Per
Per
Per
Per

maand 7% toeslag
kwartaal 5% toeslag
half jaar 3% toeslag
jaar

Algemene slotvragen (zie ook ‘Toelichting artikel 251 WvK’)
Hebt u over de afgelopen acht jaar feiten te melden omtrent
een eventueel strafrechtelijk verleden van uzelf of van een
(andere) verzekerde.
Hebt u ten aanzien van het te verzekeren risico dan wel ten
aanzien van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te
melden, die voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn.

Ja

Nee

Ja

Nee

Als het antwoord op één of beide vragen ‘ja’ luidt, wilt u dan
bijzonderheden vermelden. Desgewenst kunt u deze
informatie vertrouwelijk aan de directie zenden.
Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven
antwoorden juist en volledig zijn. Voorts verklaart
ondergetekende zich akkoord met de toepassing van de
algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering.
Belangrijke informatie
Ingangsdatum
Indien Delta Lloyd niet binnen 14 dagen na ontvangst van
de aanvraag kenbaar maakt dat de aanvraag niet of nog
niet wordt aanvaard, zal de dekking ingaan op de door
ondergetekende voorgestelde ingangsdatum.
Nederlands recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
Privacy-reglement
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de
eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen
worden opgenomen in de door de maatschappij (of, als de
verzekering is aangevraagd via een gevolmachtigd agent:
de gevolmachtigd agent) gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde
registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 29 juni 1990.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een
ieder ter inzage bij de maatschappij.
Plaats

Datum

Deze worden desgewenst voor het sluiten van de verzekering
toegezonden, maar in elk geval met de polis meegestuurd.
Ook uw verzekeringsadviseur kan u over de inhoud van de
algemene voorwaarden informeren.
Klachteninstanties
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot de directie van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4,
Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, wenden tot:
– het Klachteninstituur Verzekeringen
Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage;
Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel
Dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst
ongeldig kan worden verklaard en schadevergoeding kan
worden geweigerd, indien bij het aanvragen ervan onjuiste
of onvolledige informatie is verstrekt (zgn. verzwijging).
De plicht om informatie te verstrekken omvat alles wat voor
Delta Lloyd van belang kan zijn voor de beoordeling van
zowel het te verzekeren risico als van de persoon van
aanvrager en/of verzekerde(n).

Handtekening aanvrager

