Delta Lloyd Schadeverzekering NV

3

Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Aanvraag
Woonhuis
Inboedel
Kostbare zaken
AVP

Naam tussenpersoon

Nummer:

Extern indicatief
Aanvrager

Man

Vrouw

Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoon
Geboortedatum
Nationaliteit
Bank-/Postrekeningnummer
Algemene gegevens woonhuis/inboedel/kostbare zaken
Aard van het gebouw

Woonhuis
Woning in of boven winkel
of bedrijfsruimte
Flatwoning

Weekend-/zomerhuis
Stacaravan
Woonboot

Anders, namelijk:
Ligging van het gebouw

Binnen bebouwde kom
Binnen winkelcentrum
Centrum
Villawijk

Buiten bebouwde kom
Binnen industriegebied
Afgelegen

Anders, namelijk:
Bouwaard muren

Beton

Steen

Hout

Bouwaard daken

Beton

Pannen

Riet

Mastiek

Anders, namelijk:
Pand uitsluitend woonhuis

Nee

Ja

Anders:
Kamerverhuur

Nee

Ja

(Muur)kluis aanwezig

Nee

Ja

Is het pand tegen inbraak beveiligd

Nee

Ja

Borg certificaat of certificaat Keurmerk Veilig Wonen afgegeven

Nee

Ja

Woonhuis

Compleet
Extra uitgebreid
10% aanvullende dekking

Zo ja, waaruit bestaat de preventievoorziening
Zo ja, bijsluiten
Extra uitgebreid incl. glas

Adres
Is het pand permanent bewoond

Nee

Ja

Is woonhuis appartement

Nee

Ja (horizontaal eigendom)

Premiegrondslag
Vastgesteld op basis van

(herbouwwaarde incl. fundering)

1
Herbouwwaardemeter
Taxatierapport
Andere methode:

BE 01.2.15/0703

Inboedel
Gewenste dekking

Extra uitgebreid
Glas
Met waardegarantie

Uitgebreid

1 100,-

1 450,-

Adres(sen) inboedel
Vrijwillig eigen risico

1 225,-

Grote steden beperkingen
Waarde inboedel

1

Gebaseerd op

Inboedelwaardemeter (zie achterzijde)
Inventarisatielijst (bijvoegen)
Geschatte waarde

NB De volgende vragen alleen beantwoorden als u
géén gebruik maakt van de inboedelwaardemeter
Lijfsieraden, diefstalrisico boven 1 2.500,- verzekeren

Nee

Ja, waarde: 1

Audiovisuele apparatuur, diefstalrisico boven 1 2.500,- in regio C

Nee

Ja, waarde: 1

Verzamelingen

1

Soort
Huurdersbelang

1

Kostbare zaken
NB Alleen te verzekeren indien ook de inboedelverzekering
bij Delta Lloyd is of wordt afgesloten
Te verzekeren zaken
(originele aankoopnota’s en/of taxatierapport met
volledige omschrijving van de voorwerpen bijvoegen)

Gewenste dekking

Binnenshuis
Binnen- en buitenshuis (werelddekking)

Risico-adres
Postcode en plaatsnaam
Aansprakelijkheid voor particulieren

Alleenstaande
Gezin/Samenwonenden

Verzekerd bedrag

1 500.000,-

1 1.000.000,-

Anders, namelijk

1

Gewenst eigen risico

Geen
1 90,1 150,- schade door kinderen*
1 150,- schade door kinderen en dieren*
1 150,- schade door dieren
* Uitsluitend mogelijk bij gezin/samenwonende dekking

Aanvullende verhaalsbijstand

Nee

Ja

Jagersrisico verzekeren

Nee

Ja, naam jager(s), bijzonderheden:

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

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
Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden

Ingangsdatum

AVP:

Woonhuis:

Inboedel:

Kostbare zaken:

Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP

5 jaar

Contractduur Kostbare zaken

1 jaar

Voorlopige dekking

Per:

Voorgestelde premie

1

Betalingswijze

Wenst u premiebetaling via automatische incasso

Algemene slotvragen (zie ook 'Toelichting artikel 251 WvK')
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering,
in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of
justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende,
werd verdacht van het plegen van een misdrijf?
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een
rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze
informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

3 jaar

1 jaar

exclusief poliskosten en assurantiebelasting
Maand

(7% toeslag)

Kwartaal

Halfjaar

(3% toeslag)

Jaar

(5% toeslag)

Ja*
Nee
* Pleeg hierover eerst overleg met uw assurantie-adviseur,
omdat er in veel gevallen al een afspraak met hem/haar
bestaat over de wijze waarop de premie wordt geïncasseerd.
Ja

Nee

Ja

Nee

NB Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen
wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de
andere belanghebbenden.
Hebt u ten aanzien van de te verzekeren risico’s dan wel ten aanzien
van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te melden die voor het
beoordelen van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn.
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden.
(U kunt bovenstaande informatie desgewenst vertrouwelijk aan de
directie zenden).
Slotverklaring
Indien u behoefte heeft aan een toelichting op dit aanvraagformulier,
dan heeft uw verzekeringsadviseur een folder voor u beschikbaar,
waarin een aantal elementen wordt toegelicht. 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.
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.

Belangrijke informatie
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).
Privacy-reglement
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel
nader te overleggen persoonsgegevens worden door de
maatschappij (of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd
agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt ten behoeve van het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren
van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en
om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode
kunt u bij de maatschappij opvragen. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode

ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars. Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00.
Nederlands recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
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 ondergetekende voorgestelde ingangsdatum.
Klachteninstanties
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereen- komst
moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schade- verzekering
NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam worden
voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet
bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen.
Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast
is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede
naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Wie geen
gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden
binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut
niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

Plaats

Handtekening aanvrager

Machtiging

Datum

Door dit hokje aan te kruizen, geeft u aan dat uw handtekening
tevens betrekking heeft op een machtiging voor automatische
incasso. In dat geval ook uw bank-/gironummer opgeven.
Bank-/gironummer:

Inboedelwaardemeter
De opgaven op deze inboedelwaardemeter vormen één
geheel met de verzekeringsaanvraag op de ommezijde
De inboedelwaardemeter gaat uit van een zestal vragen waaraan een puntensysteem is gekoppeld. Elk antwoord levert een
aantal punten op en het totaal aantal punten wordt vervolgens
vermenigvuldigd met 1 862,18. Bij een juist gebruik van de
inboedelwaardemeter heeft u de garantie dat er door Delta
Lloyd geen beroep wordt gedaan op onderverzekering.

– audiovisuele- en computerapparatuur 1 5.000,– lijfsieraden 1 2.500,– overige kostbare zaken (antiek, kunstvoorwerpen,
verzamelingen e.d.) 1 12.500,– huurdersbelang 1 5.000,Wanneer de waarde hiervan hoger is, dient u de meerwaarde bij het verzekerde bedrag op te tellen.

Ten aanzien van kostbare zaken geldt nog het volgende.
De inboedelwaardemeter houdt rekening met maximum
standaard bedragen voor:

Voor inboedels in een woonhuis met een herbouwwaarde
van meer dan 1 250.000,- kan geen gebruik worden gemaakt
van de inboedelwaardemeter. Gebruik dan de inboedelinventarisatielijst. Vraag uw assurantie-adviseur hiernaar.

1

4

Leeftijd hoofdkostwinner
29
30
40
50
60
70

Punten

jaar en jonger
t/m 39 jaar
t/m 49 jaar
t/m 59 jaar
t/m 69 jaar
jaar en ouder

2.5
12.5
22.5
30.0
17.5
7.5

Netto maandinkomen gezin
tot en met
1 681,1 908,1 1.361,1 1.815,1 2.269,meer dan

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1
1
1
1
1
1
1

Punten

681,908,1.361,1.815,2.269,2.723,2.723,-

2.5
5.0
10.0
15.0
20.0
27.5
35.0

Aantal punten
Aantal punten
2

Gezinssamenstelling (alle inwonenden)

A

alleenstaande zonder kinderen
jonger dan 35 jaar
35 t/m 54 jaar
55 jaar en ouder

5

B

C

2.5
5.0
7.0

echtpaar of samenwonend,
zonder kinderen
hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar
hoofdkostwinner 35 t/m 54 jaar
hoofdkostwinner 55 jaar en ouder
alleenstaande, echtpaar of
samenwonend, met kinderen
jongste kind 0 t/m 5 jaar
jongste kind 6 t/m 12 jaar
jongste kind 13 t/m 17 jaar
jongste kind 18 jaar en ouder en/of
andere inwonende meerderjarige(n)

Waarde woning op basis van herbouwwaarde
Herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is
om de woning geheel nieuw te bouwen
(excl. fundering en grond).
Zie hiervoor bijvoorbeeld het polisblad van
uw opstalverzekering.

9.5
17.0
19.0

Bij huur of eigendom van een woning met een
herbouwwaarde van meer dan 1 250.000,- is
de inboedelwaardemeter niet van toepassing.

12.0
14.5
22.0

bij huurhuis
t/m 1 45.378,t/m 1 68.067,t/m 1 90.756,t/m 1 113.445,t/m 1 158.823,t/m 1 250.000,-

30.0

0.0
1.5
3.5
5.0
7.0
8.5
10.0

Aantal punten
3

Aantal punten

Type woning

6

eengezins hoek- of tussenwoning
eengezinswoning twee onder één kap
eengezinswoning geheel vrijstaand,
boerderij, deel bedrijfspand
bungalow, villa, grachten- of herenhuis
overig (waaronder boven-/benedenwoning, flat)

4.5
6.5
9.0
11.0

Geschat huurdersbelang
1 0,- of
t/m 1
t/m 1
t/m 1
t/m 1

koopwoning
1.134,2.268,3.403,5.000,-

0.0
1.5
3.0
4.0
5.5

2.0

Aantal punten

Aantal punten
Totaal aantal punten 1 t/m 6
x
Subtotaal

1 862,18
1

Eventuele bijtellingen voor kostbare zaken (zie toelichting)
Bezit u meer dan 1 5.000,- aan audiovisuele- en
computerapparatuur*

Zo ja, welk bedrag boven 1 5.000,-

1

Bezit u meer dan 1 2.500,- aan lijfsieraden

Zo ja, welk bedrag boven 1 2.500,-**

1

Bezit u meer dan 1 12.500,- aan overige kostbare zaken

Zo ja, welk bedrag boven 1 12.500,-

1

Is de waarde van het huurdersbelang meer dan 1 5.000,-

Zo ja, welk bedrag boven 1 5.000,-

1

Totaal verzekerd bedrag inboedel

1

* Voor de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
is de diefstalverzekering voor deze apparatuur beperkt tot
1 2.500,-. Wilt u het diefstalrisico bijverzekeren (premietoeslag:
1 15,- per 1 1.000,-) en zo ja, tot welk bedrag maximaal

Nee

Ja, tot maximaal

1

** Voor meeverzekering van het diefstalrisico van de waarde
boven 1 2.500,- geldt een premietoeslag (1 15,- per 1 1.000,-).
Wilt u een diefstaldekking en zo ja, tot welk bedrag

Nee

Ja, tot maximaal

1

