Voorstel jachtpolis
Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 om alle takken niet-leven,
behalve Casco rollend spoorwegmaterieel (tak 4) te beoefenen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979)
733-2483200-30, IBAN: BE15 7332 4832 0030, BIC: KREDBEBB

nummer

bemiddelaar
naam en adres (of stempel)
 nieuwe zaak

 aanpassing polis nr.
begindatum

CBFA-nummer
...................................................................................................................

jaarlijkse vervaldag

01/07

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

duur

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

referte

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

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

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

verzekeringnemer
naam

voornaam, vennootschaps- of verenigingsvorm

straat en nummer

postnummer

geboortedatum

burgerl. staat
■ man
 vrouw

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

deelgemeente

rekeningnr. financiële instelling

–

–

fusiegemeente

telefoon

fax

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

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

antecedenten
Werd dergelijke verzekering door een andere maatschappij geweigerd, geschorst, opgezegd, vernietigd
of slechts onder bepaalde voorwaarden aanvaard of verdergezet?  ja  neen
Zo ja, reden: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Deze verzekering was afgesloten  in hoofde van de verzekeringnemer
 in hoofde van anderen: .........................................................................................................................................................................
Werd een verzekerde de laatste vijf jaar aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt tijdens de jacht?  ja  neen
Indien ja, gelieve dan een gedetailleerd overzicht van het schadeverloop aan de verzekeraar te bezorgen.

gewenste verzekeringen
 burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 rechtsbijstand
VERZEKERINGSFORMULES
 formule A: verzekering jager
 de verzekeringnemer  de jachtwachter(s)
Naam, geboortedatum en adres van de jachtwachter(s)
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 formule B: verzekering inrichter van jachtpartijen en klopjachten
 formule C: verzekering jachtwachter
Naam, geboortedatum en adres van de jachtwachter(s)
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 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 in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden.
Vermits Fidea, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dit doel gegevens opslaan in een Fideadatabank en meedelen aan de ESV DATASSUR. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij DATASSUR, de Meeûsplantsoen
29, 1000 Brussel, inzage of rechtzetting te vragen van de meegedeelde gegevens.
Met vragen over de wijze waarop wij privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij onze Privacy-dienst. 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 te Brussel.

Opgemaakt op .........................................................................................................................................................................
de tussenpersoon,

MV.0064N - 12.04

de kandidaat-verzekeringnemer,

