Voorstel polis evenementen

tussenpersoon
Fideanummer

naam en adres (of stempel)
nieuwe zaak
aanpassing - polisnr.

............................................................
...................................
............................................................

FSMA nummer

............................................................

verzekeringnemer
naam organisator

voornaam of verenigingsvorm

straat en nummer

postcode

geboortedatum

burgerlijke staat

geslacht
M

ondernemingsnummer

.

deelgemeente en fusiegemeente
faxnummer

telefoonnummer

V
e-mail

.

rekening financiële instelling
IBAN :
BIC :
Deze polis kan niet onderschreven worden voor evenementen en activiteiten die verhoogde risico's inhouden voor de deelnemers
of de toeschouwers, zoals:
• snelheids- en behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen en snelheidswedstrijden met paarden
• extreme sporten zoals alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen, deltavliegen, ...
• studentendopen
• betogingen en protestbijeenkomsten
• wettelijk verboden activiteiten en activiteiten waarvoor de overheid een verplichte aansprakelijkheidsverzekering oplegt, zoals wielerwedstrijden en jachtpartijen
• vliegtuigmeetings- en shows
• evenementen in het buitenland, …

omschrijving evenement(en)
Evenement 1:
Gedetailleerde omschrijving van de activiteiten van het evenement :.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

van

..............................................................................

tot en met

...................................................................................

Evenement 2:
Gedetailleerde omschrijving van de activiteiten van het evenement:

Plaats:

............................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

Plaats:

............................................................................

Evenement 3:
Gedetailleerde omschrijving van de activiteiten van het evenement:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

van
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tot en met
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..............................................................................
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van

..............................................................................

tot en met

.........................................................................................................................................................

...................................................................................

Plaats:

............................................................................

Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden zijn verzekerd tot maximum 5 dagen voor en maximum 5 dagen na elk verzekerd evenement.
De waarborg kan ten vroegste beginnen na ontvangst van het voorstel en aanvaarding van het risico door Fidea Verzekeringen.

Zetel van de vennootschap: Fidea NV – Van Eycklei 14 – 2018 Antwerpen – België
BTW BE 0406.006.069 – RPR Antwerpen – FSMA 028672 A – IBAN BE15 7332 4832 0030 – BIC
KREDBEBB

gewenste verzekeringen
Evenement 1

Evenement 2

Evenement 3

Basiswaarborg voor organisator en aangestelden

■ ja

■ ja

■ ja

Maximum aantal gelijktijdig aanwezige aangestelden:

........................................

..........................................

............................................

Uitbreiding voor schade door vuurwerk

■ ja

■ ja

■ ja

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand
■ neen

■ neen

■ neen

■ neen

■ neen

■ neen

Schade door vuurwerk is gedekt op voorwaarde dat het wordt afgestoken door professionele uitvoerders. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de makers en uitvoerders van het vuurwerk is niet gedekt in deze verzekering

Nummer van een andere Fidea-polis waarin de basiswaarborg voor organisator en aangestelden is verzekerd

..........................................................

Enkel in te vullen indien één of meer van de hieronder vermelde vrij te kiezen waarborgen van de verzekeringen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
Rechtsbijstand worden onderschreven zonder de basiswaarborg.

Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen:
• BA en RB deelnemers

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

Dit kan enkel worden gesloten voor evenementen waarbij de organisator bij het begin van het evenement beschikt over de deelnemerslijst. Voor
toeschouwers kan deze waarborg niet worden gesloten.

Maximum aantal deelnemers per dag:

• Schade door motorrijtuigen (enkel BA)

........................................

..........................................

............................................

■ ja

■ ja

■ ja

■ neen

■ neen

■ neen

Dit kan enkel gesloten worden voor stoeten, processies of optochten.

Aantal deelnemende motorrijtuigen:

........................................

..........................................

............................................

■ ja

■ ja

• Huurders- en gebruikersaansprakelijkheid voor schade aan het gebouw
■ ja

Schade door brand

■ neen

■ neen

■ neen

Dit kan niet gesloten worden voor dancings, discotheken, bars of gebouwen met een historische waarde.

Verzekerd bedrag:

Andere schade

■ 250 000 EUR

■ 250 000 EUR

■ 250 000 EUR

■ 500 000 EUR

■ 500 000 EUR

■ 500 000 EUR

■ ja

■ ja

■ ja

■ neen

■ neen

■ neen

Dit kan niet gesloten worden voor dancings, discotheken, bars of gebouwen met een historische waarde.
Dit kan enkel samen met schade door brand gesloten worden. Als voor schade door brand 250 000 EUR als verzekerd bedrag wordt gekozen,
bedraagt het verzekerd bedrag voor andere schade 25 000 EUR. Als voor schade door brand 500 000 EUR als verzekerd bedrag wordt gekozen,
bedraagt het verzekerd bedrag voor andere schade 50 000 EUR.

Totale huurprijs (of huurwaarde):

........................................

..........................................

............................................

■ ja

■ ja

■ ja

Dit is voor de hele duur van het evenement

• Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing

■ neen

■ neen

■ neen

Te verzekeren inrichting:
Omschrijving:

........................................

..........................................

............................................

Adres ligging:

........................................

..........................................

............................................

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers
bij evenementen

■ ja

■ ja

■ ja

Maximum aantal gelijktijdig aanwezige onbezoldigde helpers :

........................................

WAARBORGEN

■ neen

■ neen

..........................................

Reeks 01

Reeks 02

Blijvende ongeschiktheid

-

100 % blijvende ongeschiktheid

-

Overlijden

-

Begrafeniskosten

-

Medische kosten

5 000
50

■ neen

.............................................

Reeks 03

Reeks 04

-

12 500

25 000

-

43 750

87 500

-

-

12 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

50

50

50
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in euro

Eigen aandeel medische kosten
Gewenste reeks:

........................................

Evenement 1

Evenement 2

Evenement 3

Ongevallenverzekering voor deelnemers aan evenementen

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

Deelname aan sportactiviteiten of actieve spelactiviteiten

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

■ ja

■ neen

Maximum aantal deelnemers per dag:

........................................

WAARBORGEN

Reeks 01

Reeks 02

Begrafeniskosten

-

5 000

Medische kosten

5 000

5 000

50

50

..........................................

.............................................

in euro

Eigen aandeel medische kosten
Gewenste reeks:

........................................

specifieke verlangens van de kandidaat-verzekeringnemer
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

gemotiveerd advies van ons kantoor
Op basis van de analyse van het te verzekeren risico en uw verlangens en behoeften inzake de te onderschrijven
verzekeringsovereenkomst bevelen wij u de Polis Evenementen aan. Dit product beantwoordt qua type verzekering en voornaamste kenmerken aan uw verlangens en behoeften.

specifieke motivering
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

uw keuze als cliënt
U volgt het advies verleend door ons kantoor en bevestigt dat u de door ons aanbevolen Polis Evenementen wenst te
onderschijven.
Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer en de verzekeraar niet om de polis te sluiten. De verzekeraar verbindt zich echter tot het sluiten van de polis (en
dit op straffe van schadevergoeding), indien hij binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod ter kennis
heeft gebracht, de verzekering niet heeft geweigerd of afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek.
De onder tekening van dit voorstel brengt geen dekking met zich mee.
De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door Fidea en haar tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en meer
algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden. Gegevens over productbezit kunnen voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Verzet daartegen
is mogelijk door een eenvoudige mededeling.
Uw identiteitsgegevens (naam, voornamen, adres, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer,
telefoon- en of gsm-nummer) worden door Fidea en Centea in één gezamenlijk bestand opgenomen. Die gegevens worden door Fidea, Centea en hun respectieve
tussenpersonen uitsluitend gebruikt om u te identificeren.
Aangezien Fidea, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat doel gegevens
opslaan in een Fidea-databank en meedelen aan Datassur E.S.V. U wordt daarvan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij Datassur, de Meeûsplantsoen
29, 1000 Brussel, inzage of rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vragen.
Met vragen over de wijze waarop wij de privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij de dienst Privacy van Fidea. U kunt er ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren.
Wenst u algemene informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
in Brussel.
De gegevens in dit voorstel dienen om de bemiddelaar toe te laten zijn advies te motiveren conform de wet op de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling
en distributie van 27 maart 1995, rekening gehouden met de door u geuite verlangens en behoeften, en om Fidea Verzekeringen toe te laten het risico te beoordelen conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992. Het register van de verzekeringsbemiddelaars wordt bijgehouden door de
FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be). Met klachten kunt u terecht bij uw verzekeringsbemiddelaar of bij de klachtendienst van Fidea NV
(Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, tel. 03/203 85 11, fax 03/203 89 85, e-mail: klachten@fidea.be, www.fidea.be). Verder kunt u uw klacht voorleggen aan de
Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, tel. 02/547 59 75 - www.ombudsman.as).
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U erkent dat u werd gewezen op de draagwijdte van het door u gekozen verzekeringsproduct.
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Opgemaakt op

de kandidaat-verzekeringnemer,

de tussenpersoon,

