Voorstel Lichamelijke Ongevallen
Verkeer
 Nieuwe zaak

Producent

 Vervangt polis met contractnummer

Producentnummer

_____________________________________________

Referte producent
Account manager/Adviseur
Contractnummer

Kantoornummer

Offertenummer

BCSI-nummer

–

 Maakt deel uit van Mijn Zekerheidsplan nummer
Gelieve alle vragen volledig en nauwkeurig in hoofdletters te beantwoorden, een streep geldt niet als antwoord.
Een volledig voorstel bespoedigt de verwerking.
Verzekeringsnemer/
Verzekerde

Naam en voornaam
Straat
Postcode

Nummer

Bus

Woonplaats

Geboortedatum

Taal

Geslacht
 man

Burgerlijke staat

 gehuwd

 ongehuwd

Sociaal statuut:

 loontrekkend

 kinderen (aantal:

 samenwonend

 weduw(e)(naar)

 geen kinderen

)

 zelfstandig

 gescheiden

 vrouw

 vrij beroep

 student

Geef een duidelijke omschrijving van uw beroep en uw eventuele bijberoep:

 gepensioneerd

 werkzoekend

______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 geen mutualiteit
 grote risico's
 kleine en grote risico's

Mutualiteit

Begunstigden

Bij overlijden
 de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, of bij gebreke, de kinderen van de verzekerde voor gelijke delen, of bij gebreke, de
wettelijke erfgenamen van de verzekerde.
 andere (naam, geboortedatum, graad van verwantschap met de verzekerde)
Voor de andere waarborgen:
de verzekerde of de ouders van de verzekerde indien het een kind betreft

Kenmerken

Ingangsdatum
Indexatie 3%

Formules

Jaarlijkse vervaldag
 ja

 neen

 Optie inzittenden: iedere persoon als bestuurder of passagier van de aangeduide personenwagen
 Optie personenwagens: iedere persoon als bestuurder of passagier van de aangeduide personenwagen en alle verzekerden
als bestuurder of passagier van eender welke personenwagen
 Optie alle verkeerssituaties: iedere persoon als bestuurder of passagier van de aangeduide personenwagen, alle verzekerden als bestuurder of passagier van eender welke personenwagen en alle verzekerden als voetganger, bestuurder of passagier
van een fiets of bromfiets, als passagier van eender welk voertuig te land, in de lucht of te water.
De waarborgen gelden voor personen tot 75 jaar.

Maatschappelijke zetel
Postadres – Zetel Antwerpen
Koningsstraat 153, 1210 Brussel
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen
TEL. + 32 (0)2 406 38 97 - FAX +32 (0)2 406 38 98
TEL. +32 (0)3 244 66 88 - FAX +32 (0)3 244 66 87
E-MAIL: contact@vivium.be
www.vivium.be
VIVIUM N.V., verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA onder codenummer 0051.
2409

ING 320-0002736-90
IBAN BE34 3200 0027 3690
BIC BBRUBEBB
RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094
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Waarborgen per
verzekerde
(in EUR)

Voor hogere bedragen dan de maxima, contacteer de maatschappij
2.500

3.750

5.000

7.500

Blijvende invaliditeit
(max. 74.500)

12.500

18.750

25.000

37.500

Tijdelijke invaliditeit
(max. 25)

10

14

18

25

2.500

2.500

6.200

12.400

Inzittenden
Met progressieve*

 42,86
 46,55

 155,66
 161,19

 174,57
 181,95

 104,89
 115,96

 ____________________
 ____________________

Personenwagens
Met progressieve*

 63,20
 68,80

 182,38
 190,78

 110,81
 122,01

 156,30
 173,10

 ____________________
 ____________________

Alle verkeerssituaties
Met progressieve*

 83,59
 91,36

 109,74
 121,42

 147,67
 163,24

 209,10
 232,44

 ____________________
 ____________________

Overlijden
(max. 25.000)

Kosten
(max. 12.400)
Jaarpremies
in EUR
(incl. taks en forfait)

* met progressieve uitkering blijvende invaliditeit (225%)
Aangeduide
personenwagen

Nummerplaat:

Motor

(Enkel indien de optie 'alle verkeerssituaties' werd gekozen)
Wenst u een waarborg als bestuurder of passagier van een motor, gedefinieerd overeenkomstig de hiervoor in België geldende
criteria (mits bijpremie)?  ja
 neen
Zo ja, wat is de cilinderinhoud van de motor?

cc

Frequentie gebruik motor? _________________________________________________________________________________
Verklaringen
verzekeringsnemer

Is ooit een ongevallen- of autoverzekering van u geweigerd of opgezegd?  ja
 neen
Zo ja, door welke maatschappij? ____________________________________________________________________________
Om welke reden? ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Algemene
verklaring

Dit voorstel verplicht noch de maatschappij noch de verzekeringsnemer het contract af te sluiten.
Geen enkel bedrag mag worden geëist vóór het afsluiten van dit contract.
De maatschappij verbindt zich tot het afsluiten van het contract tenzij ze binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel de dekking heeft geweigerd of afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot bijkomend onderzoek of bijkomende inlichtingen.
De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking mee.
Verklaring overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens:
Ondergetekende verklaart hierbij toestemming te verlenen aan VIVIUM N.V. om zijn/haar persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de beoordeling van het verzekerde risico, het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Ondertekening

Datum, handtekening verzekeringsnemer

Datum, handtekening verzekerde(n)

Mededeling overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens:
De gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om de verzekeringsovereenkomsten te kunnen opstellen, te beheren en uit te voeren.
De verantwoordelijke voor de verwerking is VIVIUM N.V., Desguinlei 92 te 2018 Antwerpen.
U kan van deze gegevens kennis nemen en ze indien nodig doen verbeteren.
Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de
betrokken lijsten worden geschrapt.
Indien de verzekeringsnemer klachten zou hebben met betrekking tot dit contract, kan hij deze gedurende de looptijd van zijn
overeenkomst richten tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat,12-14, 1000 Brussel.
Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal
bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te volgen
verzekeringsrisico's ter herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars.
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat de verzekeringsonderneming VIVIUM N.V. het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens
die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een copie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende
adres: Datassur, dienst Bestanden, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel.
De verzekeraars zijn
voortaan extra waakzaam
om fraude op te sporen...

... u die te goeder
trouw bent, kunt
op ons rekenen.

Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

