zevenwouden
Aanvraagformulier Particulier
Met dit formulier kunt u één of meerdere verzekeringen aanvragen. Alle verzekeringen maken onderdeel uit van het pakket
inclusief kortingsvoordelen.
1
1

Nieuwe aanvraag
Wijziging op polisnummer

Adviseur
Nummer Adviseur

Er geldt een contractstermijn van onbepaalde duur. Op ieder gewenst moment kan de pakketpolis schriftelijk worden opgezegd
met een opzegtermijn van 1 maand.
AANVRAGER / KANDIDAAT - VERZEKERINGNEMER
Verzekeringnemer

1 M 1 V

Postadres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
IBAN
Gezinssamenstelling
		

1 Alleenstaande zonder kinderen 1 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen
1 Alleenstaande met kinderen
1 Gehuwd/samenwonend met kinderen

Risico-adres

1 gelijk aan het postadres

		

1 Anders, namelijk

PREMIEBETALING*
Betaling per

1 maand
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1 kwartaal

1 jaar
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Standaardverzekering

Ingangsdatum
20
Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor een woning en/of inboedel aanwezig in een woning, van steen gebouwd en
pannen gedekt, met particuliere bewoning.
Uw woning en inboedel zijn in dat geval verzekerd tot maximaal € 750.000 (woning) en € 250.000 (inboedel).
Lijfsieraden en bijzondere bezittingen zijn op de standaardverzekering meeverzekerd tot respectievelijk € 5.000 en € 30.000.
Voor meer informatie over de standaarddekking verwijzen wij u graag naar uw adviseur. Afwijkende risico’s en/of verzekerde
bedragen worden op maat verzekerd.
Rubriek Wonen
1

Woonhuisverzekering

1 Inboedelverzekering
			
1

1 Alle gevaren inclusief fundering
1 Alle Gevaren
1 Buitenhuisdekking (alleen mogelijk icm dekking ‘Alle Gevaren’)

Ongevallenverzekering

Rubriek Aansprakelijkheid
1

Aansprakelijkheidsverzekering particulier

Rubriek Rechstsbijstand
1

Rechtsbijstandverzekering particulier

Rubriek Recreatie
1

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

KOSTBAARHEDENVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Te verzekeren voorwerpen

Te verzekeren bedrag

2e-hands aangekocht

1 Sieraden en juwelen
1 Horloges en luxe gebruiksvoorwerpen

€				

1 Nee
1 Nee

1 Ja
1 Ja

1 Beeld-, geluids, foto- en filmapparatuur
1 Muziekinstrumentem

€				

1 Nee
1 Nee

1 Ja
1 Ja

1 Schilderijen en andere kunstvoorwerpen
1 Anders, namelijk
		
Overige gegevens

€				

1 Nee
1 Nee

1 Ja
1 Ja

•

Zijn de voorwerpen uw eigendom?

•

Zo nee, naam en adres van de eigenaar

2

€				
€				
€				

Ja		

Nee
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STACARAVANVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Risico-adres
Postcode / woonplaats

Te verzekeren bedrag

Casco

€

		

Aanbouw

€

		
		
Merk en Type

Inboedel

€

Bouwjaar
Gebruik

1 Recreatief

1 Recreatief inclusief particuliere verhuur

TOELICHTING
De verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen door het aanleveren van gegevens op dit aanvraagformulier. Deze gegevens
worden geacht afkomstig van u als de verzekeringnemer en zijn door uw adviseur gebruikt voor het afsluiten van deze
overeenkomst.
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gegevens op het polisblad te controleren. Eventuele onjuistheden of afwijkingen dient
u binnen 14 dagen na datum van afgifte van het polisblad, schriftelijk te melden aan uw adviseur. Na afloop van deze termijn
wordt aangenomen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en weergegeven op het polisblad. De opdracht tot
het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst wordt verder geacht juist te zijn uitgevoerd.
SCHADEOVERZICHT
Hebt u of een andere belanghebbende in de afgelopen acht jaar een schade geleden op één van de door u aangevraagde
verzekeringen? Graag hieronder een overzicht van de oorzaak, omvang en schadedatum.

ALGEMENE SLOTVERKLARING
Werd u gedurende de afgelopen acht jaar een verzekering geweigerd,
opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?

1 Nee

1 Ja

Bent u gedurende de afgelopen acht jaar strafrechtelijk vervolgd?

1 Nee

1 Ja

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

1 Nee

1 Ja

3
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Als u één van de hiervoor genoemde vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, graag hieronder een toelichting.

Slotverklaring
Bij het aanvragen van deze verzekering zijn een aantal vragen gesteld. Deze zijn voor de beoordeling en acceptatie van deze
overeenkomst belangrijk. U als verzekeringnemer staat er voor in dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn. U als
verzekeringnemer gaat akkoord met de polisvoorwaarden die op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.
Wettelijke mededelingsplicht:
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier te zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde van wie het belang op de
verzekeringsovereenkomst wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen belagnrijk wat u zelf als
verzekeringnemer weet. Ook alle feiten en omstandigheden die bekend zijn bij meeverzekerde belanghebbenden moeten worden
gemeld. U moet daarom meeverzekerde belanghebbenden vragen of deverstrekte gegevens juist en volledig izjn. Ook vragen
waarvan u als verzekeringnemer vermoedt dat het antwoord bekend is bij uw adviseur of verzekeringsmaatschappij, moeten
nogmaals en zo volledig mogelijk worden beantwoord.
Als u als verzekeringnemer niet of niet volledig voldoet aan de mededelingsplicht, kan dit leiden tot beperking van of het geheel
vervallen van het recht op schade-uitkering. Ook kan het niet voldoen aan de mededelingsplicht tot gevolg hebben dat de
verzekering wordt opgezegd.

Datum: 		

Handtekening: 		

Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen Zevenwouden voor het accepteren
van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en te behoeve van fraudepreventie.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Zevenwouden uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan
is risico’s te beheersen en fraude tegen te geaan. Het pricacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl
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