Voorstel polis handel en diensten

Intentie: geen
■
Trigoon ■

bemiddelaar

■ nieuwe zaak
■ vervangt polis nr. ..........................................................................................................................
■
■ bijvoegsel polis nr. .......................................................................................................................
begindatum

jaarlijkse vervaldag

premiebetaling
■ per jaar
■ per semester
■ per trimester

■ onmiddellijke dekking arbeidsongevallen toegestaan

■ offertenr.:

nummer

naam en adres (of stempel)
......................................................................................

FSMA-nummer

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

referte bemiddelaar

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

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

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

verzekeringnemer
naam

voornaam, vennootschaps- of verenigingsvorm

straat en nummer

postnummer

geboortedatum

geslacht
■ M ■ V

deelgemeente

burgerlijke staat

BTW-nummer

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

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

fusiegemeente

ondernemingsnummer
....................................................................................................

telefoonnummer

faxnummer

e-mail adres

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

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

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

RSZ-nummer:

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

algemene inlichtingen
Ligging van het bedrijfsgebouw: (In te vullen indien deze afwijkt van het adres van de verzekeringnemer.)
straat en nummer

postnummer

Het betreft een startend bedrijf:

■ ja

fusiegemeente

■ neen

Zo ja, hebt u in de laatste 5 jaren een zelfstandige activiteit uitgeoefend?
Zo ja, welke en reden van stopzetting?

deelgemeente

■ ja

■ neen

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

Heeft een verzekeringsmaatschappij een verzekering, waarvoor u nu dekking vraagt, gedurende de laatste 5 jaren geschorst, opgezegd of vernietigd?

■ ja

■ neen

Zo ja, reden van beslissing + naam van de maatschappij:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zijn er schadegevallen geweest tijdens de voorbije 12 maanden?

■ ja

■ neen

Zo ja, aantal schadegevallen tijdens de voorbije 12 maanden:
– aan uw personeel:
– aan uw gezin:

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

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

– aan derden, waarbij uw aansprakelijkheid betrokken was:

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

te verzekeren risico’s
nacebel

omschrijving van het risico

% werktijd arbeiders (*)

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

U doet installaties bij uw klanten thuis.
U voert herstellingen uit.

■ ja
■ ja

■ neen
■ neen

(*) Zo in uw bedrijf geen arbeiders tewerkgesteld worden, vermeld dan in procent de werkverdeling van de uitbaters (de verzekeringnemer, de werkende vennoten,
zelfstandige helpers, zaakvoerders en hun meewerkende gezinsleden).

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer NBB 0033. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB

personen, anderen dan werknemers
aantal

VTE

■ de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden (nat. persoon) (*)

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

x 1.00 =

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

■ zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten (rechtspersoon)

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

x 1.00 =

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

■ uitzendkrachten

............. x 1.00 =

1.00

■ andere zelfstandigen (naam vermelden)
...............................................................................................................................................................................................................................

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

x 1.00 =

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

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

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

x 1.00 =

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

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

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

x 1.00 =

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

VTE subtot. 1:

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

(*) één verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden = 1VTE.

werknemers
ARBEIDERS

aantal

VTE

■ fulltime arbeiders

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

x 1.00 =

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

■ arbeiders aan 80 % tewerkstelling

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

x 0.80 =

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

■ halftime arbeiders

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

x 0.50 =

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

■ arbeiders < 10 u. per week

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

x 0.25 =

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

■ leerjongens

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

x 0.50 =

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

■ vakantiewerkers (per aantal manmaanden)

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

x 0.25 =

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

■ kuispersoneel: aantal dagen per week

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

x 0.25 =

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

■ piekwerknemers

............. x 1.00 =

0.25

BEDIENDEN
■ winkelpersoneel:
– fulltime bedienden

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

x 1.00 =

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

– bedienden aan 80 % regime

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

x 0.80 =

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

– halftime bedienden

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

x 0.50 =

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

– bedienden < 10 u. per week

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

x 0.25 =

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

– fulltime bedienden

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

x 1.00 =

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

– bedienden aan 80 % regime

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

x 0.80 =

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

– halftime bedienden

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

x 0.50 =

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

– bedienden < 10 u. per week

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

x 0.25 =

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

■ leerjongens

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

x 0.50 =

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

■ vakantiewerkers (per aantal manmaanden)

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

x 0.25 =

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

■ piekwerknemers

............. x 1.00 =

■ administratieve bedienden:

0.25
......................

Totaal VTE (subtot. 1 + subtot. 2):

......................
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VTE subtot. 2:

verzekeringen
PERSONEELSVERZEKERINGEN
■ Verplichte verzekering voor arbeids- en arbeidswegongevallen
■ arbeiders
■ bedienden
■ Lichamelijke ongevallen voor onbezoldigden
Aantal mandagen (min. 60 - max. 480): ................................
Formule: Overlijden
12 394,68 EUR
BO
37 184,03 EUR (vanaf 6% BO)
TO
12,39 EUR (vanaf 31ste dag)
Geneeskosten
12 394,68 EUR (franchise: 123,95 EUR voor alle risico’s - 309,87 EUR voor grote risico’s)

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN EN RECHTSBIJSTAND
■ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
– verzekerde bedragen: 1 239 467,62 EUR voor schade aan personen en 247 893,52 EUR voor schade aan goederen
– algemene franchise: 185,92 EUR
■ Rechtsbijstand (Enkel in combinatie met een dekking BA uitbating.)
– terugvordering van schade: 37 184,03 EUR; op contractuele basis: 12 394,68 EUR
– vergoeding bij insolventie: 12 394,68 EUR
– strafrechtelijke verdediging: 37 184,03 EUR
– burgerrechtelijke verdediging bij een belangenconflict: 37 184,03 EUR
■ Objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing (Enkel in combinatie met een dekking BA uitbating.)
– u wenst de verzekering als exploitant van de inrichting met code
– totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte:
– voor horecasector:

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

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

– gelagzaal volledig gelijkvloers

■ ja

m2

■ neen

– het aantal jaarlijkse openingsdagen is kleiner dan 150

■ ja

■ neen

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 de 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 ondertekening 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.
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Opgemaakt op

de kandidaat-verzekeringnemer,

de tussenpersoon,

