VERZEKERINGSVOORSTEL
STARTplus 2020
Graag in drukletters invullen a.u.b.
Gegevens bemiddelaar
Agentnummer : …………………………
Naam : ……………………………………….
Gegevens verzekerde
❑ Dhr.
❑ Mevr.
Naam: ....................................................................................................................................................................
Voornaam: ...........................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................
Huisnummer: .................................................... Busnummer: .....................................................................
Postcode: ........................................................... Woonplaats: .....................................................................
GSM: .................................................................... E-mail: ................................................................................
Geboortedatum: ............................................. Rijksregisternummer:....................................................
Beroep: ................................................ RIZIV-nummer (indien reeds gekend): ..................................
Statuut: ❑ Zelfstandige

❑ Bediende

Starter: ❑ ja

Promotiemaand en jaar: ..............................................................

Universiteit / Hogeschool:.............................................................................................................................
Uw gegevens worden opgenomen in een databestand zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden van onze nieuwe verzekeringen en
activiteiten.Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kan uw gegevens op eenvoudig verzoek altijd laten verbeteren of
schrappen.

Bij ondertekening van het verzekeringsvoorstel bevestigt u in eer en geweten dat de
verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
De ondertekening van het voorstel leidt niet tot de inwerkingtreding van de dekking.
Het verzekeringsvoorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer noch de verzekeraar tot het
afsluiten van de overeenkomst. Indien de verzekeraar binnen de dertig dagen na ontvangst van
het voorstel geen verzekeringsaanbod doet aan de kandidaat-verzekeringnemer, niet om
bijkomende inlichtingen vraagt en evenmin weigert om het risico te verzekeren, verbindt hij zich
ertoe om de overeenkomst af te sluiten op straffe van schadevergoeding.
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B.A. BEROEP
Aanvangsdatum van de dekking: ...........................................................................................
Verzekerde kapitalen:
•
Lichamelijke schade: €5.000.000
•
Stoffelijke schade: €250.000
•
Rechtsbijstand (Verhaal: €25.000/Onvermogen: €12.500/Strafrechtelijke verdediging: €25.000)
1ste
verzekeringsjaar

Beroepsactiviteit

2de en 3de
verzekeringsjaar

Vanaf het 4de
verzekeringsjaar

Zonder
agressie

Met
agressie

Zonder
agressie

Met
agressie

Zonder
agressie

Met
agressie

❑ Logopedist
❑ Ergotherapeut
❑ ...........................

gratis

gratis (*)

30 €

45€ (*)

108,79 €

158,79 € (*)

❑ Verpleegkundige (bediende)
❑ Vroedvrouw (bediende)

gratis

gratis (*)

30 €

45 € (*)

163,42 €

213,42 € (*)

❑ Verpleegkundige (zelfstandige)

gratis

gratis (*)

30 €

45 € (*)

223,51 €

273,51 € (*)

❑ Algemene geneeskunde
❑ Assistent in opleiding, beperkt
tot prestaties van alg.
geneeskunde
❑ Tandarts (zonder impl/paro)
❑ Apotheker
❑ Stadsdierenarts

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

223,51 €

273,51 € (*)

❑ Kinesitherapeut (bediende)

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

78,83 €

128,83 € (*)

❑ Kinesitherapeut (zelfstandige)
zonder vertebrale manipulaties
..................................
❑ Vrij assistent
❑ Algemeen arts met wachten of
activiteiten in ziekenhuizen

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

157,47 €

207,47 € (*)

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

436,55 €

486,55 € (*)

❑ Vroedvrouw (zelfstandige)
❑ Dierenarts veeteelt

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

873,55 €

923,55 € (*)

❑ Arts, assistent in
specialisme:
..................................

gratis

gratis (*)

45 €

60 € (*)

50% van de
premie van
de specialiteit
(met max.
2293,80 €)

Premie+
50 € (*)

opleiding

ALLE PREMIES ZIJN TAKSEN INBEGREPEN.
(*) Met de waarborg agressie : formule 1.
Indien u een andere formule agressie wenst : 50% van de premie van de gekozen formule voor het 1ste, 2de en 3de verzekeringsjaar, 100%
van de premie vanaf het 4de verzekeringsjaar.

❑
Ik wens de Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten met de waarborg agressie.
❑
Ik wens de Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten zonder de waarborg agressie.
Gedaan te: ............................................................................... Datum: .............................................................
Handtekening verzekerde: ...............................................................................................................................

AMMA VERZEKERINGEN o.v.
Kunstlaan 39/1
B-1040 Brussel
Tel. +32 2 209 02 00
Fax +32 2 218 50 32

Bank
Swift
IBAN
N.N.
Privacy

550-3117000-92
GKCCBEBB
BE12 5503 1170 0092
0409.003.270
00486384

Page 2 of 5

FSMA 0126

B.A. PRIVE-LEVEN
Aanvangsdatum van de dekking: ...........................................................................................
Waarborgen:
 Lichamelijke schade: €22.740.353,89 *
 Stoffelijke schade: €4.548.174,35 € *
* bedragen worden geïndexeerd (index van
consumptieprijzen 115,00 - december 2010
(basis 100 in 2004)





Strafrechtelijke verdediging: €50.000 *
Verhaal : €50.000 *
Onvermogen: €15.000 *

STARTPLUS: 50% korting 1ste jaar
Gedaan te: ............................................................................... Datum: ..............................
Handtekening verzekerde: ....................................................................................................
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HOSPITALISATIE
Aanvangsdatum van de dekking: …../...../..........
Jaarlijkse vervaldag: 01/01
Te verzekeren gezinsleden
De aansluiting van gezinsleden is niet verplicht. Indien echter één gezinslid aansluit, moeten alle
gezinsleden aansluiten (partner en kinderen die recht geven op kinderbijslag), tenzij zij reeds een
gelijkaardige dekking genieten via een werkgever.
Pasgeborenen worden automatisch
aangesloten, indien formaliteiten vervuld binnen de 2 maanden na geboorte. Gezinsleden die
niet aansluiten binnen de 3 maanden na aansluiting van de verzekeringsnemer, hebben een
wachttijd van 12 maanden.
Kinderen die recht geven op kinderbijslag: ❑ Ja, aantal: .........

Naam & voornaam

❑ Nee

Rijksregisternummer

Geslacht

1 Verzekeringsnemer zoals vooraan vermeld
2
3
4
5
6
Totale jaarlijkse verzekeringsbijdrage:

Vul de medische vragenlijst duidelijk in, onderteken ze en voeg ze toe in bijlage.
Reeds bestaande of vroegere polis bij andere verzekeringsmaatchappij/ziekenfonds
❑ Nee
❑ Ja, polisnr:.........................Type:..............................Bij:.........................
❑ Opgezegd op:......../....../.........

Wijze van betaling
❑ Jaarlijks
❑ Halfjaarlijks (+2% kosten)
STARTPLUS : 25% korting 1ste jaar

❑ Driemaandelijks (+3% kosten)

Gedaan te: ............................................................................... Datum: ..................................
Handtekening verzekerde: ....................................................................................................
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BRAND & DIEFSTAL
Aanvangsdatum van de dekking: .............................................................................................
Beschrijving van het te verzekeren risico
Ligging: ...............................................................................................................................................
Aard van het risico:
❑ Gebouw (met max. 4 verdiepingen)
❑ Gebouw (over 4 verdiepingen)
❑ Appartement in gebouw van .......... verdiepingen
❑ Andere: .....................................
U bent:
❑ Eigenaar bewoner
❑ Eigenaar niet-bewoner
❑ Huurder
❑ Gebruiker
❑ Andere: .....................................
Gebruik van het gebouw door uzelf:
❑ Woning
❑ Praktijkruimte
❑ Andere: .....................................
BRAND
Graag AMMA contacteren indien het gebouw voorzien is van brandbare materialen (>25%).
Te verzekeren bedragen: Gebruik het evaluatierooster van AMMA om de te verzekeren bedragen te bepalen
en om de toepassing van de evenredigheidsregel te vermijden in geval van onvoldoende verzekerde waarde.
Vul het evaluatierooster duidelijk in, onderteken het en voeg het in bijlage.

Gebouw:

❑ Eigenaar: .............................. euro
❑ Huurder: bedrag van uw maandelijkse huur: ............................... euro
Eerste risico:
❑ Ja
❑ Nee
Onrechtstreekse verliezen: ❑ Ja
❑ Nee
Inhoud:
❑ Inboedel: ..................................................... euro
❑ Materiaal (praktijkruimte): .............................. euro
❑ Koopwaar (geneesmiddelen,...): .................... euro
Eerste risico:
❑ Ja
❑ Nee
Onrechtstreekse verliezen: ❑ Ja
❑ Nee
Natuurrampen
Is het gebouw de voorbije 10 jaar getroffen geweest door overstroming of overlopen/
opstuwing van openbare rioleringen?
❑ Ja ❑ Nee
DIEFSTAL ❑ Ja
❑ Nee
Indien ja:
• Zijn de lokalen regelmatig 's nachts bewoond (met een tolerantie van niet-bewoning van 60
opeenvolgende nachten of 90 niet-opeenvolgende nachten in de loop van hetzelfde
verzekeringsjaar)? ❑ Ja
❑ Nee
• Is het risico:
o Volledig belendend?
❑ Ja
❑ Nee
o Gedeeltelijk belendend?
❑ Ja
❑ Nee
o Alleenstaand (< 50m)?
❑ Ja
❑ Nee
o Vakantie- of buitenverblijf?
❑ Ja
❑ Nee
Te verzekeren bedragen in diefstal
Bovenstaand bedrag moet gewaarborgd worden: ❑ 100% ❑ 50% ❑ Eerste risico
Wijze van betaling
❑ Jaarlijks
❑ Halfjaarlijks (+2% kosten)
❑ Driemaandelijks (+3% kosten)
ste
STARTPLUS : 30% korting 1 jaar
Gedaan te: ............................................................................... Datum: .................................................
Handtekening verzekerde: ..................................................................................................................
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