Voorstel Fidea-ongevallenverzekering

Intentie: geen
■
Elit3
■
Trigoon ■

■ domiciliëring

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

bemiddelaar

nummer

naam en adres (of stempel)
FSMA-nummer

driemaandelijks

premiebetaling

jaarlijks

begindatum

maandelijks (domiciliëring)
zesmaandelijks
jaarlijkse vervaldag

referte bemiddelaar

verzekeringnemer
naam

voornaam

straat en nummer

postcode

geboortedatum

burgerlijke staat

geslacht

deelgemeente en fusiegemeente
datum huwelijk

naam partner

V

M

telefoon

e-mail adres
rekening financiële instelling
IBAN :
BIC :

algemene inlichtingen
ACCEPTATIEVRAGEN
•

Werd een soortgelijke verzekering door een andere maatschappij geweigerd, geschorst, opgezegd, vernietigd of slechts onder bijzondere
voorwaarden aanvaard?

■ ja

■ neen

Zo ja,
– Naam verzekeringsmaatschappij:
– Polisnummer:
– Reden:

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

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

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

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

Werd de premie verhoogd?
Reden:

■ ja

■ neen

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

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

Stuur de polis(sen) ter inzage.
•

Hebt u reeds een andere verzekering lichamelijke ongevallen bij onze maatschappij? ■ ja

■ neen

Zo ja, polisnummer: ..............................................................................

gewenste verzekeringen
■ LO PRIVÉ-LEVEN
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■ LO PRIVÉ-LEVEN, UITGEZONDERD VERKEERSONGEVALLEN
■ LO VERKEER ■ bestuurder
■ uitbreiding zwakke weggebruiker + gebruiker openbaar vervoer
■ LO KLEINKINDEREN

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
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0033 (KB’s 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979 en KB 30 maart 1993, BS 7 mei 1993).

WAARBORGEN

DEFINITIEVE VERGOEDINGEN

VERGOEDINGEN ALS VOORSCHOT

■ Reeks 1 *

■ Reeks 2

■ Reeks 3

■ Reeks 4 **

■ Reeks 5

■ Reeks 6

Blijvende Ongeschiktheid

12 500 EUR

25 000 EUR

37 500 EUR

62 500 EUR

62 500 EUR

75 000 EUR

100 % Blijvende Ongeschiktheid

43 750 EUR

87 500 EUR

131 250 EUR

218 750 EUR

218 750 EUR

262 500 EUR

Overlijden (1)

3 750 EUR

12 500 EUR

12 500 EUR

–

–

12 500 EUR

Begrafeniskosten

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

Medische kosten (2)

5 000 EUR

5 000 EUR

12 500 EUR

–

5 000 EUR

12 500 EUR

50 EUR

50 EUR

125 EUR

–

50 EUR

50 EUR

Eigen aandeel Medische kosten

VERZEKERDEN
niet van toepassing voor LO KLEINKINDEREN
■ kinderen (enkel in combinatie met volwassenen in LO Verkeer)
Reeks

..........

■ afkoop hospitalisatie (indien bij Fidea: vermeld polisnr. .............................................................................................................................................. )
■ gevaarlijke sporten (4)

■ volwassenen
Naam:

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

Reeks

..........

geboortedatum:

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

■ afkoop hospitalisatie (indien bij Fidea: vermeld polisnr. .............................................................................................................................................. )
■ motorfiets (3)

■ gevaarlijke sporten (4)

Naam:

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

Reeks

..........

Naam:

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

Reeks

..........

geboortedatum:

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

■ afkoop hospitalisatie (indien bij Fidea: vermeld polisnr. .............................................................................................................................................. )
■ motorfiets (3)

■ gevaarlijke sporten (4)
geboortedatum:

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

■ afkoop hospitalisatie (indien bij Fidea: vermeld polisnr. .............................................................................................................................................. )
■ motorfiets (3)

■ gevaarlijke sporten (4)

Naam:

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

Reeks

..........

geboortedatum:

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

■ afkoop hospitalisatie (indien bij Fidea: vermeld polisnr. .............................................................................................................................................. )
■ motorfiets (3)

■ gevaarlijke sporten (4)

Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer en de verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst te sluiten. Indien de overeenkomst
echter tot stand komt, dan wordt ze opgesteld op basis van de gegevens vermeld in dit voorstel.
Indien de verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod ter kennis
heeft gebracht, de verzekering(en) niet heeft geweigerd of afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek, dan verbindt hij zich tot
het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. 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 kandidaat-verzekeringnemer,

de tussenpersoon,
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Opgemaakt op

(1): Kapitaal overlijden is niet verzekerd voor kinderen en kleinkinderen.
(2): Indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt (elders of bij Fidea: opgave van polisnr.), kunt u kiezen om de kosten n.a.v. een hospitalisatie af te kopen.
(3): Ongevallen overkomen als bestuurder van een motorfiets (van 50cc of meer) of van een quad / enkel acceptatie vanaf 25 jaar.
(4): Ongevallen overkomen tijdens het beoefenen van alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen, parapente en paramoteur.
* : Geen onderschrijving mogelijk van Reeks 1 voor de verzekering LO Verkeer, LO Kleinkinderen en LO Privé-leven uitgezonderd Verkeer (voor deze laatste
verzekering enkel indien slechts 1 volwassene verzekerd is).
** : Bijkomende waarborg ‘speelgenoten’ niet verwor ven door ontbreken ‘medische kosten’.

