ALGEMEEN
Verzekeringsadviseur
Agentnummer

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
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■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging/aanvulling

Verzekeringnemer (huidig, eventueel oude adres)
Naam en voorletters

■ man

■ vrouw

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

Telefoon

Bank-/girorekeningnummer

E-mailadres

Beroep/bedrijf
2

Contractduur en premievervaldatum
Welke contractduur wenst u
■ 5 jaar

■ 3 jaar

■ 1 jaar

Welke premievervaldatum wenst u?
De door u gekozen contractduur en premievervaldatum geldt voor alle verzekeringen in dit pakket.
Na afloop van de contracttermijn wordt de verzekering stilzwijgend verlengd met telkens de door u gekozen contractduur.
De contracttermijn is de looptijd van de verzekering. Deze termijn staat los van de premievervaldatum. U betaalt jaarlijks (of maandelijks) de
premie, maar de contracttermijn kan meer jaren bestrijken. U moet zelf aangeven voor welke contracttermijn u kiest. Bedenk hierbij dat u de
verzekering in principe pas kunt opzeggen aan het einde van de gekozen contracttermijn (waarbij u een opzegtermijn zoals vermeld in de
polisvoorwaarden van de betreffende verzekering in acht moet nemen).
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Rubriekenoverzicht aangevraagde verzekeringen
I

II

Wonen

ingangsdatum

voorgestelde premie

■ woonhuis

€

■ inboedel

€

■ kostbaarheden*

€

Aansprakelijkheid en rechtshulp
■ aansprakelijkheid

€

■ rechtshulp

€

III Verkeer
■ Auto Mobielverzekering (1)

€

■ Auto Mobielverzekering (2)

€

■ aanhangwagen

€

■ motor- en scooter

€

IV Recreatie

V

■ kampeerauto** (aanvraag invullen bij Verkeer, Auto Mobielverzekering)

€

■ oldtimer motor** (aanvraag invullen bij Verkeer, Motor- en scooter)

€

■ caravan- en kampeeruitrusting

€

■ Vrij Op Reis

€

■ watersport

€

■ klassieker

€

Medisch
■ persoonlijke ongevallen

€

■ gezinsongevallen

€

Voorgestelde premie (excl. kosten en assurantiebelasting)
** kan alleen in combinatie met Inboedelverzekering.
** kan alleen in combinatie met Auto Mobielverzekering.
3090-05-05

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.

€
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Elders lopende verzekeringen (co-assurantie)
Bent u voor betreffende verzekering(en) nog elders verzekerd?
soort verzekering
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afloopdatum

verzekerd bedrag

■ nee
dekking

■ ja, hieronder specificeren
glas
meeverzekerd

€

■ ja ■ nee

€

■ ja ■ nee

€

■ ja ■ nee

€

■ ja ■ nee

€

■ ja ■ nee

verzekerd bij

Alleen bij brandverzekeringen: Index woning meeverzekerd?

■ ja

Alleen bij brandverzekeringen: Index inboedel meeverzekerd?

■ ja

■ nee

Heeft u bovenvermelde verzekering(en) opgezegd?

■ ja

■ nee

Betalingswijze

■ per jaar
■ per halfjaar*
■ per kwartaal*
■ per maand*
* (automatische incasso verplicht)

€

polisnummer

■ nee

Premiebetaling per halfjaar/kwartaal/maand geeft een toeslag van resp. 2%, 4% en 5% op de jaarpremie.
Vanaf 2 rubrieken is termijnbetaling echter gratis.
■ Avéro Achmea
■ bovengenoemde verzekeringsadviseur
hierbij tot wederopzegging de bedragen die hij/zij verschuldigd is wegens premie, kosten en assurantiebelasting af te schrijven van zijn/haar bank-/girorekeningnummer
Ondergetekende machtigt

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de
Bankgirocentrale.
6

Eerdere verzekeringen
Is in de laatste vijf jaren een verzekering van u opgezegd of geweigerd, dan wel zijn er in die jaren verzwaarde voorwaarden voor acceptatie of
verlenging van een verzekering gesteld?
■ nee
■ ja, hieronder nader omschrijven
soort verzekering
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datum

maatschappij

wegens

Eerdere schade
Heeft u gedurende de laatste 5 jaar al eens schade geleden of veroorzaakt?

■ nee

■ ja

Zo ja, door welke oorzaak?
Welke verzekering(en) betrof het?
Bij welke maatschappij?
Schadedatum
Is de claim tot uitkering gekomen?
8

Schadeclaim
■ nee

■ ja

Bijzonderheden
Heeft u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico’s, uzelf of de overige te verzekeren personen, dat voor het beoordelen
van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?
■ nee
■ ja, bijzonderheden

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 strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)?
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele strafmaatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).
N.B. Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden.
■ nee
■ ja, bijzonderheden zijn separaat aan de directie gezonden
■ ja, t.w.
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Slotverklaring
De ondergetekende, mede gelet op de inhoud van artikel 251 van het Wetboek van Koophandel (zie toelichting), verklaart dat de gegeven
antwoorden juist en volledig zijn. Geen omstandigheden die voor Avéro Achmea van belang kunnen zijn, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld. De ondergetekende verklaart zich akkoord met de toepassing van Algemene voorwaarden. Op deze overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. De geldende Algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de maatschappij.
Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer
10 Toelichting en privacy-reglement
Artikel 251 van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard, indien bij het
aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor
Avéro Achmea van belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager. Het gevolg van verzwijging is dat Avéro Achmea zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en schadevergoeding kan weigeren.
Bij de aanvang van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea
Groep voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten
behoeve van fraudepreventie.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Achmea uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is
risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
11 Bedenktijd
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden hebt
ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:
1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen;
2. de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
3. de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben;
4. wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering
nooit heeft bestaan;
5. op contracten waarvan, met uw toestemming, de (voorlopige) dekking ingaat vóórdat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet
van toepassing.
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I WONEN
■ Woning
■ Inboedel
■ Kostbaarheden

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl

■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Algemene informatie risico-adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Aard van het object

■ (traditionele) woning
■ appartement
■ overige, nl.

■ scandinavisch
■ woonboerderij

Bestemming van de woning

■ permanente eigen bewoning
■ woonhuis/kantoor

■ kamerverhuur
■ recreatie

Bouwaard en soort dakbedekking

■ steen/hard*
* o.a. pannen/bitumen
■ hout/riet

■ hout/hard*

■ houtskeletbouw

■ steen/riet

■ overige, nl.

Bouwjaar

2

Onderhoudstoestand

■ goed

■ redelijk

Belendende bedrijven

■ nee

■ ja, nl.

■ slecht

€

■ incl. fundamenten

Woonhuisverzekering
Ingangsdatum
Te verzekeren herbouwwaarde

■ excl. fundamenten

Opruimingskosten zijn tot maximaal 10% meeverzekerd.
Wilt u het meerdere bijverzekeren? ■ ja, met €

3

■ nee

Garantie tegen onderverzekering?

■ ja, dan herbouwwaardemeter en/of taxatierapport meezenden

Gewenste dekking

■ uniek
■ incl. glas

■ extra uitgebreid
■ excl. glas

Voorgestelde premie

€

pro mille

Voorlopige dekking verleend?

■ nee

■ ja, door

■ nee
■ uitgebreid

per

Inboedelverzekering
Ingangsdatum
Garantie tegen onderverzekering

■ ja, vul inboedelwaardemeter in (en sla de rest van de vraag over)
■ nee, wat is het totaal te verzekeren bedrag?

€

Is daarvan meer dan € 10.000,- aan audiovisuele en computerapparatuur*?
■ nee
■ ja, het totaalbedrag is
€
* zo ja, dan specificatie meezenden s.v.p.
Is daarvan meer dan € 5.000,- aan lijfsieraden*?
■ nee
■ ja, het totaalbedrag is
* zo ja, dan specificatie meezenden s.v.p.

€

Is daarvan meer dan € 12.500,- aan bijzondere bezittingen*?
■ nee
■ ja, het totaalbedrag is
* zo ja, dan specificatie meezenden s.v.p.

€

Huurdersbelang/eigenaarsbelang is tot maximaal € 5.000,- meeverzekerd.
Wilt u het meerdere bijverzekeren?
■ n.v.t.
■ nee
■ ja, met €
Inbraakpreventie

■ geen
■ Politiekeurmerk Veilig Wonen*
* zo ja, dan certificaat meezenden

Gewenste dekking

■ uniek
■ incl. glas

■ Borg klasse I*

■ extra uitgebreid
■ enkel glas

■ Borg klasse II/III/IV*
■ uitgebreid
■ dubbel glas

■ Aantal kamers
Voorgestelde premie

■ €

pro mille

Voorlopige dekking verleend?

■ nee

■ ja, door

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.

per
z.o.z.
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Kostbaarhedenverzekering
Ingangsdatum
te verzekeren voorwerpen:

bedragen

■ juwelen en sieraden1)

€

■ foto- en filmapparatuur2)

€

■ muziekinstrumenten2)

€

■ muziekinstrumenten electrisch versterkt2)

€

■ diversen2)

€

totaal te verzekeren bedrag

€

+

Alle te verzekeren voorwerpen hieronder nauwkeurig specificeren.
Specificatie van de te verzekeren voorwerpen
datum
voorwerp
merk/nummer en/of andere gegevens aankoop

nieuw gebruikt

verzekerd bedrag

1.

■

■

€

2.

■

■

€

3.

■

■

€

4.

■

■

€

5.

■

■

€

6.

■

■

€

1)

Voor deze voorwerpen is een taxatierapport, ondertekend door een deskundige, vereist.
Voor nieuwe voorwerpen kan volstaan worden met de aankoopnota.
2) Voor deze voorwerpen is een gespecificeerde opgave vereist met vermelding van: merk, model, nummers, de waarde enz.
Voor nieuwe voorwerpen aankoopnota bijsluiten.
Gebruik, geldigheidsgebied
Zijn de voorwerpen uw eigendom?

■ ja

■ nee, behoren toe aan

Door wie worden zij gedragen of gebruikt?
Waar worden de voorwerpen in het algemeen ’s nachts bewaard?
Verkeren de voorwerpen in goede staat van onderhoud?
■ ja

■ nee

Uitsluitend voor foto-apparatuur
Wilt u hieronder zoveel mogelijk gegevens vermelden inzake het gebruik van de voorwerpen?
(Alleen gebruik in verband met hobby? Vormt het gebruik van de voorwerpen de voornaamste dagtaak? enz.)

Uitsluitend voor muziekinstrumenten
Worden de instrumenten buitenshuis bespeeld?
■ nee

Wordt er als musicus opgetreden?

■ ja (s.v.p. toelichten; waar)

■ nee

■ ja, als

■ amateur

■ beroeps

In welke gelegenheden?
Uitsluitend voor juwelen en sieraden e.d.
Worden juwelen en sieraden, na gebruik, in een kluis opgeborgen?
■ nee

■ ja

Andere verzekeringen
Heeft u reeds eerder een kostbaarhedenverzekering gehad?
■ nee

■ ja, naam maatschappij

Voor welke voorwerpen?
Is uw inboedel bij Avéro Achmea verzekerd of hebt u onlangs een inboedelverzekering bij Avéro Achmea aangevraagd?
■ nee
■ ja, polisnummer
■ ja, aangevraagd
Voorgestelde premie
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€

à€

‰=€

■ in groepsverband

INBOEDEL-WAARDEMETER
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl

Voordat u tot invulling van de InboedelWaardemeter overgaat, verzoeken wij u eerst
de toelichting te lezen (z.o.z.).

Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode/woonplaats
2
Leeftijd hoofdkostwinner

Puntenverdeling

■ 30 jaar en jonger

Bijtelling soort woning

3

■ huurwoning

7

■ 31 t/m 40 jaar

5

■ koopwoning

12

■ 41 t/m 45 jaar

11

■ 46 t/m 50 jaar

16

■ 51 t/m 60 jaar

23

■ 61 t/m 70 jaar

20

■ 71 jaar en ouder

18

Aantal punten:
Totaal aantal punten:
x € 1.000,Subtotaal geschatte waarde inboedel:

Aantal punten:

+€

Samenstelling huishouden
■ Alleenstaande zonder inwonende kinderen

3

■ Alleenstaande met inwonende kinderen

6

■ Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen

16

■ Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen

18

Aantal punten:
Netto maandinkomen huishouden
■ tot en met € 900,-

0

■ €

900,01 t/m € 1.350,-

2

■ € 1.350,01 t/m € 1.800,-

4

■ € 1.800,01 t/m € 2.250,-

7

■ € 2.250,01 t/m € 2.700,-

11

■ € 2.700,01 t/m € 3.150,-

14

■ meer dan € 3.150,-

16

(A)

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart is/wordt verzekerd)
• Heeft u meer dan € 10.000,- aan audio-visuele
en computerapparatuur? Zo ja, welk bedrag
boven de € 10.000,-?
+€

**

• Heeft u meer dan € 5.000,- aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?

+€

**

• Heeft u meer dan € 12.500,- aan bijzondere
bezittingen? Zo ja, welk bedrag boven
de € 12.500,-?

+€

**

• Is het huurdersbelang* meer dan € 5.000,-?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?

+€

• Is het eigenaarsbelang* meer dan € 5.000,-?
Zo ja, welk bedrag boven de € 5.000,-?
+€
Subtotaal bijtellingen:

+€

(B)

Aantal punten:
** Zie toelichting
** A.u.b. specificatie meesturen

WOZ-waarde woning
■ t/m € 70.000,-

3

■ € 70.000,01 t/m € 140.000,-

6

■ € 140.000,01 t/m € 175.000,-

9

■ € 175.000,01 t/m € 210.000,-

14

■ € 210.000,01 t/m € 245.000,-

22

■ € 245.000,01 t/m € 280.000,-

30

■ € 280.000,01 t/m € 400.000,-

40
Aantal punten:

De geschatte totale waarde van uw
inboedel is (A + B)

+€

Naar waarheid ingevuld.
Plaats

Datum

Handtekening
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TOELICHTING BIJ DE INBOEDEL-WAARDEMETER
Algemeen
De Inboedel-Waardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en
objectieve wijze de waarde van een inboedel vast te stellen, met
name voor het geval u een Inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt
wijzigen.
Het puntensysteem van de Inboedel-Waardemeter is gebaseerd op
uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een
groot aantal huishoudens in Nederland. De inboedelwaarde ligt
gemiddeld iets boven de € 45.000,-, maar in uw geval kan dat
natuurlijk lager of hoger zijn. Met het puntensysteem kunt u dat vrij
nauwkeurig bepalen.
Let op: de Inboedel-Waardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te stellen; de uitkomsten
kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de
wet.
Netto maandinkomen huishoudens
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van alle tot
het gezin behorende personen. Het inkomen kan bestaan uit loon,
salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie,
AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.
WOZ-waarde woning
Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is vastgesteld door de gemeente waarin u woont. De WOZ-waarde van uw
koop- of huurwoning is te vinden in de aanslag voor de Onroerende
Zaakbelasting (OZB). Voor eigenhuisbezitters is de WOZ-waarde
ook de waarde waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Voor etagewoningen en appartementen
geldt de herbouwwaarde van het desbetreffende gedeelte van het
gebouw. De Inboedel-Waardemeter is niet bruikbaar voor woningen
met een hogere WOZ-waarde dan € 400.000,-.
Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen
aan de woning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening
zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Het huurdersbelang is meeverzekerd
op uw inboedelpolis.
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Eigenaarsbelang
Dit is uitsluitend van toepassing indien u eigenaar bent van een
appartement. Onder eigenaarsbelang worden alle veranderingen en
verbeteringen aan het appartement verstaan die door u of de voorgaande eigenaar van het appartementsrecht voor eigen rekening zijn
aangebracht en die niet zijn inbegrepen onder de dekking van de
opstalverzekering die de vereniging van eigenaren voor het appartement heeft gesloten. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan de keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket en tegelvloeren.
Het eigenaarsbelang is meeverzekerd op uw inboedelpolis.
Audiovisuele- en computerapparatuur
Hieronder wordt verstaan:
• alle beeld-, geluids-, zend- en ontvangapparatuur
• alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers)
• alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur
• alle geluids-, beeld- en informatiedragers, zoals platen, cassettes,
cd’s, diskettes, cd-rom’s
Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan
het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit
edel- of ander metaal, gesteente, mineraal, parels, (bloed) koraal of
andere dergelijke materialen.
Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bezittingen verstaan, bijvoorbeeld:
• verzamelingen
• antiek
• kunst
• (bijzondere) muziekinstrumenten.

II AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSHULP
■ Aansprakelijkheid
■ Rechtshulp
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Aansprakelijkheidsverzekering
Ingangsdatum
Verzekerde hoedanigheid
■ gezin, samenwonende
■ alleenstaande zonder kinderen
Indien samenwonend, naam en geboortedatum van degene met wie men samenwoont

Verzekerd bedrag

■ € 1.000.000,-

■ € 1.250.000,-

Eigen risico

gezin, samenwonende

alleenstaande zonder kinderen

■ € 2.500.000,-

■ geen
■ geen
■ € 90,■ € 90,■ € 155,- voor schaden veroorzaakt door kinderen
Voorgestelde premie
2

€

Rechtshulpverzekering
Ingangsdatum
Verzekerde hoedanigheid
■ gezin, samenwonende
■ alleenstaande zonder kinderen
Indien samenwonend, naam en geboortedatum van degene met wie men samenwoont

Verzekeringsvorm

Algemene vragen

■ Particulier*

■ Plusdekking (o.a. vermogensbeheer, fiscale zaken, mediation bij
echtscheiding, geen eigen risico)

■ Verkeersdeelnemers

■ Plusdekking (o.a. werelddekking en onbeperkt juridisch advies)

* Indien u verhuurde woon- en bedrijfseenheden wilt meeverzekeren, verzoeken wij u het speciale
aanvraagformulier daarvoor in te vullen (J-3669-01-02).

a. Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de buren of deze in de afgelopen vijf jaar gehad? ■ nee

■ ja*

b. Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met uw werkgever of deze in de afgelopen vijf jaar
gehad?

■ nee

■ ja*

c.

■ nee

■ ja*

d. Ontvangt u of één van uw gezinsleden thans een uitkering op grond van de WAO?

■ nee

■ ja*

e. Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan?

■ nee

■ ja*

■ nee

■ ja*

■ nee

■ ja*

f.

Is binnen het bedrijf waar u of één van uw gezinsleden werkt een reorganisatie aangekondigd?

Heeft u of één van uw gezinsleden thans problemen met de overheid over een bestemmingsplan,
bouw- of hinderwetvergunning of deze in de afgelopen vijf jaar gehad?

g. Bent u of is één van uw gezinsleden voor rechtsbijstand verzekerd of in de afgelopen drie jaar
verzekerd geweest?
h. Zo ja, bij welke maatschappij en wat is de reden dat de verzekering is beëindigd/opgezegd?
Maatschappij
Reden

i.

Verwacht u of één van uw gezinsleden binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te
raken?

■ nee

■ ja*

j.

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen van het risico door DAS
van belang kunnen zijn?

■ nee

■ ja*

* Zo ja, dan hieronder graag een toelichting geven, zonodig op een aparte bijlage

Voorgestelde premie

€
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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III VERKEER
■ Auto Mobielverzekering (1)
■ Aanhangwagen
■ Kampeerauto

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl

■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer

1

Gegevens personenauto
Ingangsdatum

uur

Merk

Type en uitvoering

Kenteken

Meldcode

Bouwjaar

Afgifte kentekenbewijs deel I

|

|

|

(laatste 4 cijfers chassisnummer)
(jaar/maand/dag)

Gewicht
Soort brandstof

■ benzine

■ diesel

Oorspronkelijke cataloguswaarde
(excl. accessoires af dealer)
Heeft u recht op aftrek van BTW?

■ incl. BTW €

■ excl. BTW* €

■ nee

■ ja

■ particulier

■ zakelijk*

Gebruik

■ gas

* Indien de auto excl. BTW verzekerd moet worden of indien er sprake is van puur zakelijk gebruik,
verzoeken wij u een aanvraagformulier Zaken Zekerplan in te vullen.
Met betrekking tot de verzekering van personenauto’s stellen wij de volgende beveiligingseisen:
Cataloguswaarde
Beveiliging
Tot € 25.000,Van € 25.000,- tot € 50.000,Van € 50.000,- tot € 60.000,Vanaf € 60.000,Koetswerk SUV of
Cabrio vanaf € 50.000,Diefstalgevoelige auto’s < € 50.000,Beveiligings- en/of alarminstallatie? ■ nee

n.v.t.
SCM/TNO Klasse 1/AA03 of af-fabriek systeem
SCM/TNO Klasse 3/AA03
Minimaal SCM klasse 4 (= klasse 1/AA03 of af-fabriek + een
SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem)
Minimaal SCM klasse 4 (= klasse 1/AA03 of af-fabriek + een
SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem)
SCM/TNO Klasse 3/AA003

■ ja

Merk

Type

Klasse

Certificaat aanwezig?
■ nee
SCM goedgekeurd voertuigenvolgsysteem aanwezig? ■ nee

2

Komt u in aanmerking voor

partnerregeling?
2e gezinsautoregeling?

Gewenste dekking

■
■
■
■
■

WA
WA-Beperkt Casco
WA-Beperkt Casco Groen
WA-Casco
WA-Casco Groen

■ nee
■ nee

■ ja, gaat hierbij
■ ja
■ ja
■ ja

vrijwillig extra eigen risico Casco (Groen) ■ € 225,■ € 450,■ € 680,-

■ Accessoiresdekking incl. BTW (bij Beperkt- en Volledig Casco (Groen)) ■ tot € 1.500,■ tot € 4.600,■ tot € 7.000,Audiovisuele apparatuur (w.o. begrepen autotelefoon) met vermelding van de nieuwwaarde

■ Ongevallen-Inzittenden Verzekering*
■ Aantal zitplaatsen incl. bestuurder
■ Gewenste dekking meeverzekeren
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

A
A
A
A
A

€ 4.600,- / B € 14.000,€ 7.000,- / B € 20.500,€ 9.100,- / B € 27.500,€ 11.500,- / B € 34.500,€ 14.000,- / B € 41.000,-

■ ■ D €

Voorlopige dekking verleend?

500,-

■ ja

■ nee

■ Schade-Inzittenden Verzekering
■ Rechtshulpverzekering
■ Verhaalshulpverzekering
* alleen mogelijk bij Auto Mobielverzekering
■ nee
■ ja, door
Avéro is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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3

4

Casco dekking aanhangwagen

Gegevens regelmatige
bestuurder

■ nee
■ ja, s.v.p. de onderstaande gegevens invullen
Merk

Type

Gewicht

Bouwjaar

Kenteken

Chassisnummer

Oorspronkelijke cataloguswaarde

■ incl. BTW €

■ excl. BTW €

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

Gegevens medebestuurder(s)

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Hebben de bestuurders lichaamsgebreken of lijden zij aan een ziekte?
■ nee
■ ja (naam bestuurder(s) en s.v.p. toelichten)

Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de auto?

■ verzekeringnemer
■ anders,

naam
geboortedatum

Wat is de relatie van de eigenaar ten opzichte van de verzekeringnemer?

5

Vorige verzekeringen, bonus/malus en schadeverloop
Bent u reeds eerder verzekerd geweest?
■ nee
■ ja, naam maatschappij
polisnummer
Bonus/malusverklaring

■ bijgevoegd

■ volgt niet, omdat

■ volgt z.s.m.

naam maatschappij
schadevrije jaren
polisnummer

Heeft u of heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schade veroorzaakt c.q. geclaimd/geleden op een personenautoverzekering?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)

Is verzekeringnemer of eigenaar of één van de bestuurders ooit een motorrijtuigverzekering geweigerd, opgezegd, op bijzondere voorwaarden
of tegen verhoogde premie aangegaan of verlengd?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)
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III VERKEER
■ Auto Mobielverzekering (1)
■ Aanhangwagen
■ Kampeerauto

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl

■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer

1

Gegevens personenauto
Ingangsdatum

uur

Merk

Type en uitvoering

Kenteken

Meldcode

Bouwjaar

Afgifte kentekenbewijs deel I

|

|

|

(laatste 4 cijfers chassisnummer)
(jaar/maand/dag)

Gewicht
Soort brandstof

■ benzine

■ diesel

Oorspronkelijke cataloguswaarde
(excl. accessoires af dealer)
Heeft u recht op aftrek van BTW?

■ incl. BTW €

■ excl. BTW €

■ nee

■ ja

Gebruik

■ particulier

■ zakelijk

■ gas

Met betrekking tot de verzekering van personenauto’s stellen wij de volgende beveiligingseisen:
Cataloguswaarde
Beveiliging
Tot € 25.000,n.v.t.
Van € 25.000,- tot € 50.000,SCM/TNO Klasse 1/AA03 of af-fabriek systeem
Van € 50.000,- tot € 60.000,SCM/TNO Klasse 3/AA03
Vanaf € 60.000,Minimaal SCM klasse 4 (= klasse 1/AA03 of af-fabriek + een
SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem)
Koetswerk SUV of
Minimaal SCM klasse 4 (= klasse 1/AA03 of af-fabriek + een
Cabrio vanaf € 50.000,SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem)
Diefstalgevoelige auto’s < € 50.000,- SCM/TNO Klasse 3/AA003
Beveiligings- en/of alarminstallatie? ■ nee

■ ja

Merk

Type

Klasse

Certificaat aanwezig?
■ nee
SCM goedgekeurd voertuigenvolgsysteem aanwezig? ■ nee

2

Komt u in aanmerking voor

partnerregeling?
2e gezinsautoregeling?

Gewenste dekking

■
■
■
■
■

WA
WA-Beperkt Casco
WA-Beperkt Casco Groen
WA-Casco
WA-Casco Groen

■ nee
■ nee

■ ja, gaat hierbij
■ ja
■ ja
■ ja

vrijwillig extra eigen risico Casco (Groen) ■ € 225,■ € 450,■ € 680,-

■ Accessoiresdekking incl. BTW (bij Beperkt- en Volledig Casco (Groen)) ■ tot € 1.500,■ tot € 4.600,■ tot € 7.000,Audiovisuele apparatuur (w.o. begrepen autotelefoon) met vermelding van de nieuwwaarde

■ Ongevallen-Inzittenden Verzekering*
■ Aantal zitplaatsen incl. bestuurder
■ Gewenste dekking meeverzekeren
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

A
A
A
A
A

€ 4.600,- / B € 14.000,€ 7.000,- / B € 20.500,€ 9.100,- / B € 27.500,€ 11.500,- / B € 34.500,€ 14.000,- / B € 41.000,-

■ ■ D €

Voorlopige dekking verleend?

500,-

■ ja

■ nee

■ Schade-Inzittenden Verzekering
■ Rechtshulpverzekering
■ Verhaalshulpverzekering
* alleen mogelijk bij Auto Mobielverzekering
■ nee
■ ja, door

Avéro is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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3

4

Casco dekking aanhangwagen

Gegevens regelmatige
bestuurder

■ nee
■ ja, s.v.p. de onderstaande gegevens invullen
Merk

Type

Gewicht

Bouwjaar

Kenteken

Chassisnummer

Oorspronkelijke cataloguswaarde

■ incl. BTW €

■ excl. BTW €

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

Gegevens medebestuurder(s)

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Hebben de bestuurders lichaamsgebreken of lijden zij aan een ziekte?
■ nee
■ ja (naam bestuurder(s) en s.v.p. toelichten)

Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de auto?

■ verzekeringnemer
■ anders,

naam
geboortedatum

Wat is de relatie van de eigenaar ten opzichte van de verzekeringnemer?

5

Vorige verzekeringen, bonus/malus en schadeverloop
Bent u reeds eerder verzekerd geweest?
■ nee
■ ja, naam maatschappij
polisnummer
Bonus/malusverklaring

■ bijgevoegd

■ volgt niet, omdat

■ volgt z.s.m.

naam maatschappij
schadevrije jaren
polisnummer

Heeft u of heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schade veroorzaakt c.q. geclaimd/geleden op een personenautoverzekering?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)

Is verzekeringnemer of eigenaar of één van de bestuurders ooit een motorrijtuigverzekering geweigerd, opgezegd, op bijzondere voorwaarden
of tegen verhoogde premie aangegaan of verlengd?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)
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III VERKEER
■ Motor- en scooterverzekering
■ Oldtimer motor
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Gegevens motor/scooter
Ingangsdatum

uur

Merk

Type en uitvoering

Kenteken

Meldcode

Bouwjaar

Afgifte kentekenbewijs deel I

|

|

|

(laatste 4 cijfers chassisnummer)
(jaar/maand/dag)

Cilinderinhoud
Gebruik

■ privé

■ anders, nl.

Oorspronkelijke cataloguswaarde (incl. accessoires)

€

Extra mee te verzekeren accessoires

■ nee

■ ja, nl.

Heeft u recht op aftrek van BTW?

■ nee

■ ja

Komt u in aanmerking voor de 6-wielenregeling*?

■ nee

■ ja

* U komt hiervoor in aanmerking indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de leeftijd van de regelmatige bestuurder is minimaal 30 jaar;
- de personenauto is bij Avéro Achmea verzekerd of wordt naar ons overgesloten;
- u heeft nog minimaal 2 andere verzekeringen (geen verkeer) bij Avéro Achmea lopen of u gaat deze naar ons oversluiten;
* - voor eventuele over te sluiten verzekeringen dienen de opzegkaartjes voor de andere maatschappijen te zijn bijgevoegd.
2

Gewenste dekking

■ WA
■ WA-Beperkt casco
■ WA-Casco
■ Ongevallen Opzittenden
■ Combinatie
■ Rechtshulpverzekering

3

Voorlopige dekking verleend?

■ nee

Voorgestelde premie

€

Gegevens hoofdbestuurder

Naam en voorletters

vrijwillig extra eigen risico casco

■ € 225,■ € 450,-■ € 680,-

■ A € 4.600,- / B € 14.000,■ A € 7.000,- / B € 20.500,■ A € 9.100,- / B € 27.500,-

■ ja, door

per

■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

Gegevens medebestuurder(s)

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Hebben de bestuurders lichaamsgebreken of lijden zij aan een ziekte?

■ nee

■ ja (naam bestuurder(s) en s.v.p. toelichten)

Avéro is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de motor?

■ verzekeringnemer
■ anders,

naam
geboortedatum

Wat is de relatie van de eigenaar ten opzichte van de verzekeringnemer?

4

Vorige verzekeringen, bonus/malus en schadeverloop
Bent u reeds eerder verzekerd geweest?
■ nee
■ ja, naam maatschappij
polisnummer
Bonus/malusverklaring

■ bijgevoegd

■ volgt niet, omdat

■ volgt z.s.m.

naam maatschappij
schadevrije jaren
polisnummer

Heeft u of heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schade veroorzaakt c.q. geclaimd/geleden op een motor/scooter- of op een
personenautoverzekering?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)

Is verzekeringnemer of eigenaar of één van de bestuurders ooit een motorrijtuigverzekering geweigerd, opgezegd, op bijzondere voorwaarden
of tegen verhoogde premie aangegaan of verlengd?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)
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IV RECREATIE
■ Vrij Op Reis
■ Caravan- en kampeeruitrusting
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Vrij Op Reis
Ingangsdatum
Persoonlijke gegevens
Hoeveel personen wilt u verzekeren?

■ één persoon

■ gezin

■ twee personen
Gewenste dekking
Kruis aan welke dekking u naast het Basispakket wenst

■ Ongevallen

■ Winter-/Onderwatersport

■ Aanvullende Ziektekosten

■ Zakenreizen/Stage

■ Voer- en Vaartuigenhulp

■ Annulering

■ Aantal voertuigen incl. aanhanger : ___________
Aantal voertuigen excl. aanhanger: ___________
Aantal vaartuigen

2

Dekkingsgebied

■ Europa

Voorgestelde premie

€

: ___________

■ Wereld

Caravan- en kampeeruitrusting
Ingangsdatum
Caravan

merk en type
zelfbouw

lengte in cm, excl. dissel
■ ja

■ nee

bouwjaar

breedte in cm
gewicht in kg

chassisnummer
kenteken
bouwaard
Kampeeruitrusting

merk en type

Gewenste dekking

■ toercaravan

■ vouwcaravan ■ stacaravan

■ inboedel

■ kampeeruitrusting

Huidige catalogusprijs

€

€

€

€

Gewenste nieuwwaardetermijn

■

€

5 jaar

Moet de voortent, luifel, berging, antenne of andere bij- of aanbouw meeverzekerd zijn?
■ nee
Catalogusprijs

■ ja, specificatie:

voortent

luifel

berging

antenne

andere bij- of aanbouw

€

€

€

€

€

Algemeen
Waar gebruikt u de caravan/kampeeruitrusting voor?
■ privé
■ permanente bewoning, reden
■ particuliere verhuur, aantal weken per jaar
■ bedrijfsmatige verhuur of verhuur via derden
Voor toercaravan:
Wordt de toercaravan gebruikt als stacaravan?
■ nee
Standplaats stacaravan?
Voorgestelde premie

■ ja
postcode

€

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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IV RECREATIE
■ Watersport
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Gegevens vaartuig
Ingangsdatum
■ motorkruiser
■ open toerboot
■ klassiek zeiljacht

Soort vaartuig

■ kajuitzeiljacht
■ open multihull
■ sloep

■ motorzeiler
■ rubberboot
■ zeilplank

Merk vaartuig

Type vaartuig

Naam van het vaartuig

Bouwjaar
■ polyester

■ staal

Afmeting

lengte:

meter

Is het vaartuig werfgebouwd?

■ nee

■ ja

Status van het vaartuig

■ varend

■ in aanbouw

Dagwaarde van het vaartuig

€

Bouwaard van de romp

■ hout

■ open zeilboot
■ speedboot
■ anders nl.

■ aluminium

■ rubber

Romp-/serienummer vaartuig

(inclusief motor en uitrusting)

Hoe kunt u de dagwaarde aantonen?■
■ aankoopnota
■
■
■
■
■

jachthaven, nl.
werf, nl.
bij watersportvereniging
bij (eigen) woning (met toezicht)
overig, nl

Land permanente ligplaats

■
■
■
■
■

Nederland
België
Luxemburg
Duitsland
overig, nl.

Bent u lid van een watersportvereniging?

■ nee

■ ja, nl.
Type motor

Aantal pk’s

Bouwjaar motor

Modelnummer motor

Serienummer motor

Bevestiging

■ aanhang

■ ingebouwd

Soort brandstof

■ benzine

■ diesel

Gewenste dekking
Welke verzekeringsvorm wenst u?

Eigen risico
Gewenst eigen risico

■ niet aantoonbaar

■ ja

Motor
Merk motor

Aanvullende verzekeringen
4

■ nee

■ taxatierapport

■ recreatief (eigen gebruik)
■ anders, nl.

Hoe wordt het vaartuig gebruikt?

3

■ inspectierapport

Permanente ligplaats vaartuig

Is de ligplaats aan de Middellandse Zee?

2

■ wordt momenteel verbouwd

■ Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
■ WA-Uitgebreid

■ LPG

■ elektrisch

W.A.-Beperkt Casco

■ Rechtshulpverzekering
■ Ongevallen Opvarenden Verzekering
■ Standaard (0,5% van de dagwaarde, min. € 110,-)
■ Afkoop standaard eigen risico
■ Vrijwillig
■ 0,25% van de dagwaarde
■ 1,25% van de dagwaarde
■ 1,5 % van de dagwaarde
■ 2,25% van de dagwaarde

(min. € 55,-)
(min. € 225,-)
(min. € 340,-)
(min. € 450,-)

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.

z.o.z.
19

5

Overige objecten
Trailer
Merk en type

Bouwjaar

Kenteken

Chassisnummer

Dagwaarde
Volgboot bij het vaartuig
Merk

Type

Romp-/serienummer

Bouwjaar

Dagwaarde

6

€

€

Motor bij de volgboot
Merk

Type

Motornummer

Bouwjaar

Aantal pk’s

Dagwaarde €

Zeilplank
Merk

Type

Bouwjaar
Nieuwwaarde (inclusief uitrusting)

€

Permanente ligplaats

■ bij watersportvereniging
■ bij (eigen) woning (met toezicht)
■ overig, nl.

Land permanente ligplaats

■ Nederland
■ overig, nl.

Bent u lid van een watersportvereniging?
Aanvullende verzekering
7

■ nee

■ ja, nl.

■ nee

■ ja

■ nee

■ ja

■ Rechtshulpverzekering

Elders lopende verzekering
Heeft u nog een verzekering lopen bij een andere maatschappij?
Zo ja, bij welke maatschappij?
Moeten wij deze verzekering opzeggen?
Zo ja, wilt u dan het opzegkaartje invullen
Aantal schadevrije jaren

20

Kunt u dit aantonen?

■ nee
Zo ja, wilt u een no-claimverklaring of premienota meesturen?

Bijlagen:

■ aankoopnota vaartuig
■ deskundigen taxatie vaartuig
■ foto van het vaartuig

■ ja

■ opzegkaart voor elders lopende verzekeringen
■ no-claimverklaring/premienota

IV RECREATIE
■ Klassieker
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Gegevens personenauto
Ingangsdatum

uur

Merk

Type en uitvoering

Kenteken

Meldcode

Bouwjaar

Afgifte kentekenbewijs deel I

Gewicht

Gebruik
■ benzine

Soort brandstof

|

|

|

■ particulier

■ diesel

Jaarkilometrage

(laatste 4 cijfers chassisnummer)
(jaar/maand/dag)
■ zakelijk
■ gas

(maximaal 7500)

Taxatiewaarde conform artikel 275
Wetboek van Koophandel

€

(taxatierapport bijvoegen) incl./excl. BTW

Lid Oldtimerclub

■ nee

■ ja, nl.

Lidmaatschapsnummer
Beveiligings- en/of alarminstallatie? ■ nee

■ ja

Merk
2

Gewenste dekking

■
■
■
■
■
■

Type

WA
WA-Beperkt Casco
Afkoop Eigen Risico
■ nee
WA-Casco
Afkoop Eigen Risico
■ nee
Ongevallen-Inzittenden Verzekering

Klasse

■ ja
■ ja

■ Aantal zitplaatsen incl. bestuurder
■ Gewenste dekking meeverzekeren
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

A
A
A
A
A

€ 4.600,- / B € 14.000,€ 7.000,- / B € 20.500,€ 9.100,- / B € 27.500,€ 11.500,- / B € 34.500,€ 14.000,- / B € 41.000,-

■ ■ D €

500,-

■ ja

■ nee

■ Schade-Inzittenden Verzekering
■ Rechtshulpverzekering
■ Verhaalshulpverzekering

3

Voorlopige dekking verleend?

■ nee

■ ja, door

Gegevens regelmatige
bestuurder

Naam en voorletters

per

■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

Gegevens medebestuurder(s)

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Naam en voorletters
■ man

Geboortedatum

■ vrouw

Geldig NL rijbewijs sinds
Rijontzegging in de laatste 5 jaar

■ nee

■ ja, s.v.p. toelichten

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410.
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Hebben de bestuurders lichaamsgebreken of lijden zij aan een ziekte?
■ nee
■ ja (naam bestuurder(s) en s.v.p. toelichten)

Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de auto?

■ verzekeringnemer
■ anders,

naam
geboortedatum

Wat is de relatie van de eigenaar ten opzichte van de verzekeringnemer?

5

Vorige verzekeringen en schadeverloop
Bent u reeds eerder verzekerd geweest?
■ nee

■ ja, naam maatschappij
polisnummer

Heeft u of heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schade veroorzaakt c.q. geclaimd/geleden op een personenautoverzekering?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)

Is verzekeringnemer of eigenaar of één van de bestuurders ooit een motorrijtuigverzekering geweigerd, opgezegd, op bijzondere voorwaarden
of tegen verhoogde premie aangegaan of verlengd?
■ nee
■ ja (s.v.p. toelichten; wanneer, waarom, maatschappij en polisnummer)
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V MEDISCH
■ Persoonlijke ongevallen
■ Gezinsongevallen
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl
■ Nieuwe verzekering
■ Wijziging op polisnummer
1

Persoonlijke gegevens
Ingangsdatum

2

Beroep/bedrijf

■ in loondienst

■ zelfstandig

Burgerlijke staat

■ gehuwd

■ ongehuwd

Gegevens over de gezinssamenstelling

■ twee volwassenen, zonder kinderen
■ twee volwassenen, met kind(eren)
■ één volwassene, met kind(eren)

Gegevens over de werkzaamheden van de volwassene(n)
■ Volwassene 1
■ Naam

Geboortedatum

■ Beroep
■ Wilt u de aard van uw werkzaamheden omschrijven?

■ Volwassene 2
■ Naam

Geboortedatum

■ Beroep
■ Wilt u de aard van uw werkzaamheden omschrijven?

3

Persoonlijke ongevallenverzekering, gewenste dekking alsmede premieberekening (afhankelijk van de beroepsklasse)
Ingangsdatum
ja

nee

verzekerd bedrag

maximaal

premiebedrag

Rubriek A

■

■

€

€ 50.000,-

€

Rubriek B

■

■

€

€ 50.000,■ Standaard- ■ Plus- ■ Superdekking

€

Rubriek C

■

■

€

€ 50,- eigen risico termijn

€

Rubriek D

■

■

■ € 500,- ■ € 1.000,-

■ 14

■ 30

€

Voorgestelde jaarpremie excl. kosten
4

€

Gezinsongevallenverzekering, mogelijke verzekeringspakketten
Ingangsdatum
Onderstaande uitkeringen zijn verzekerd per persoon, inclusief kind(eren)
Rubriek A
Rubriek B

overlijden
blijvende invaliditeit

Naar keuze toe te voegen

Gewenste dekking

pakket I

pakket II

pakket III

pakket IV

€ 5.000,€ 15.000,-

€ 5.000,€ 25.000,-

€ 5.000,€ 35.000,-

€ 5.000,€ 50.000,-

Rubriek D € 500,- geneeskundige kosten, per gebeurtenis
Rubriek E € 25,- daggeld ziekenhuisopname voor volwassene(n), per gebeurtenis
Rubriek F € 500,- tandheelkundige kosten tot 18-jarige leeftijd, per gebeurtenis
Pakket

■ I

■ Standaard

■ II

■ III

■ IV

■ Plus ■ Super dekking

premiebedrag
€

■ Rubriek D

€

■ Rubriek E

€

■ Rubriek F

€

Voorgestelde jaarpremie excl. kosten

€
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7

Gezondheidsverklaring (alleen in te vullen indien rubriek C meeverzekerd wordt)
1. a. Geniet kandidaat-verzekerde een goede gezondheid?
b. Is het gehoor normaal?
c. Draagt u een bril/contactlenzen?

■ ja
■ ja
ja
sterkte links:

d. Wat is uw lengte

sterkte rechts:
cm

Wat is uw gewicht
2. Is u lijdende of ooit lijdende geweest aan:
- suikerziekte
- duizelingen, flauwten, toevallen
- te hoge bloeddruk, hart/vaatziekten
- rugklachten (spit, ischias, HNP), onderlijfsbreuk(en)
- aandoeningen van gewrichten, ledematen, spieren of zenuwen
- een andere kwaal of gebrek, hierboven niet genoemd

■ nee
■ nee
■ nee

kg
ja
ja
ja
ja
ja
ja

3. Heeft u een ongeval gehad, waarvan de gevolgen thans nog merkbaar zijn?
ja

■
■
■
■
■
■

nee
nee
nee
nee
nee
nee

■ nee

Toelichting op gezondheidsverklaring
Bij Avéro Achmea worden ontvangen gezondheidsverklaringen tezamen met eventueel andere stukken, zoals keuringsrapporten, bewaard in
een medisch dossier. Dit medische dossier wordt conform de daarvoor geldende regelgeving en gedragscode ’Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeringsbedrijf’ beheerd door de geneeskundig adviseur.
Toelichting (indien een grijs hokje is aangekruist)

Plaats

Datum

Handtekening verzekerde

Privacywetgeving
Ondergetekende verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de bij dit formulier behorende toelichting op de gezondheidsverklaring, dat de
antwoorden op bovenstaande vragen door hem/haar naar waarheid volledig zijn vermeld. Ondergetekende is zich ervan bewust dat een
onjuistheid of onvolledigheid in deze gezondheidsverklaring kan leiden tot verval van rechten uit de verzekeringsovereenkomst.
Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken in het kader van de acceptatie van de aangevraagde verzekering.
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