Uw tussenpersoon

Nr. Agentschap Arces .................................................................................................

VOORSTEL

ALG
GEME
ENE
E INFO
ORMA
ATIE
E
Ingangsdatum van de waarborg SAFETY ALL IN LIFE
Premiebetaling

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

Jaarlijks

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

Maandelijks *

* Het domiciliëringsmandaat toevoegen

Totale jaarpremie (INCL. TAKSEN) ...........................................................................................................................................................................................................................................
* Indien een maandelijkse premiebetaling wordt gevraagd, dan zal het eerste vervaldagbericht betrekking
hebben op de eerste 3 maanden. De domiciliëring treedt in voege na deze periode.

KA
ANDID
DAA
AT-NEME
ER
Naam - Voornaam

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

Adres

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

Plaats

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

Postcode

Tel

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

Bankrekening

BE

Geboortedatum

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

E-mailadres

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

........................................................................................................................................
.................................................................................................
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VER
RKLAR
RING
GEN VAN
N DE KAN
NDIDAAT-NEMER - VOORGESCHIEDENIS
Had de kandidaat-nemer de afgelopen 5 jaar een gelijkaardige rechtsbijstandverzekering ?
Zoja, bij welke maatschappij ?

??

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

Ja

Neen

Polisnr. ........................................................................................

Werd dit risico de afgelopen 5 jaar geweigerd of opgezegd
door een andere maatschappij ? ..............................................................................................................................................................................

Ja

Neen

Zoja, welke ? ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Heeft de kandidaat-nemer de afgelopen 5 jaar geschillen gehad ? .....................................................................

Ja

Neen

Zoja, hoeveel ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wat was de aard van deze geschillen ? ...............................................................................................................................................................................................................
Heeft de kandidaat-nemer de afgelopen 5 jaar een beroep gedaan op een advocaat ? ...........

Ja

Neen

De kandidaat-nemer bevestigt dat hij niet op de hoogte is van een gebeurtenis
of omstandigheid die redelijkerwijze aanleiding kan geven tot een schadegeval ?

Ja

Neen

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

VERKL
LARING
GEN VAN DE
E KA
ANDIDAAT-NEMER - VASTGOEDPATRIMONIUM
Is de kandidaat-nemer eigenaar van een gebouw ?

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

Ja

Neen

Zoja, hoeveel ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoeveel te verzekeren gebouwen in het kader van huurgeschillen ? ...................................................................................................................
Adres van de te verzekeren gebouwen :

Huurgeschillen *

1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Kruis het vakje aan indien « dekking huurgeschillen » voor dit gebouw gewenst is.
Acceptatievoorwaarden : Minimum maandelijkse huurprijs (excl. kosten) 600 €.
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JUR
RIDISC
CHE REIK
KWIJD
DTE
E VAN HET VOORSTEL
Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch ARCES tot het sluiten van
het contract. Indien binnen de 30 dagen na de ontvangst van het voorstel ARCES aan de kandidaat-nemer
geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt ARCES zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking mee.
Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens (Art. .59 Wet 04/04/14)
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de
verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, dan is de verzekeringsovereenkomst nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het
opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe.
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van ARCESS (www.arces.be).
WET VAN 8 DECEMBER TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De aan Arces meegedeelde persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt door Arces, merk van P&V Verzekeringen CVBA, FSMA 0058, met zetel te Namen, route de
Louvain-la-Neuve 10 bus 1 te 5001 Namen, verantwoordelijke voor de verwerking. Ze zullen kunnen worden gebruikt voor het beheer van de commerciële relatie, alsook
voor het beheer van verzekeringscontracten, het schadebeheer, de controle van de portefeuille en de preventie van misbruik en fraude en de verwerking voor statistische
doeleinden. Uitsluitend voor deze doeleinden kunnen de gegevens worden overgemaakt aan een derde maatschappij, aan hun vertegenwoordigers in België, hun correspondenten in het buitenland, hun (her)verzekeraar, een expert, een advocaat, een verzekeringstussenpersoon of aan een onderaannemer van Arces, merk van P&V Verzekeringen
CVBA. De kandidaat-verzekerde stemt ook in met de communicatie van de inhoud van een contract en van de eventuele uitsluitingen aan de verzekeringsnemer en aan de
tussenpersoon. De kandidaat-verzekeringsnemer en de kandidaat-verzekerde hebben het recht zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden en kunnen dit recht laten gelden via de expliciete vermelding van hun bezwaar naast hun handtekening op dit document dat moet worden teruggestuurd naar het
volgende adres: info@arces.be. Deze personen kunnen kennis nemen van de gegevens en deze indien nodig laten corrigeren aan de hand van een gedateerd en ondertekend
verzoek, vergezeld van een recto/verso fotokopie van hun identiteitskaart, gericht aan info@arces.be. Bovendien kunnen deze personen zich volgens dezelfde modaliteiten en
binnen de in de algemene verordening gegevensbescherming voorziene limieten, verzetten tegen de verwerking van gegevens of om de beperking ervan vragen. Ze kunnen
ook verzoeken om de gegevens die op hen betrekking hebben te wissen of de portabiliteit ervan vragen. Ze hebben tevens de mogelijkheid om het openbaar register dat
wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be) te consulteren. Hierbij machtigen de kandidaat-verzekeringsnemer en de kandidaat-verzekerde Arces, merk van P&V Verzekeringen CVBA, om hun persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk
voor de evaluatie van het verzekerde risico, alsook voor het beheer van de desbetreffende contracten en schadegevallen.

HANDTE
TEKE
KENING
NGEN VAN
AN DE KA
KANDID
IDAA
AAT-NEMER EN VAN ZIJN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON

Opgemaakt in tweevoud op ........................ /........................ /.......................
De kandidaat-nemer

te

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

De tussenpersoon

Dit document kan worden doorgestuurd per e-mail naar info@a
o@arces.be, eventueel vergezeld van het domiciliëringsmandaat. Het kan ook aan ARCES worden bezorgd per fax naar 081 35 42 01.
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