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1.
1.1.

Voorafgaandelijke mededelingen
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Wet van 08.12.1992 verplicht ons de hierna volgende mededelingen te doen aan personen bij wie persoonsgegevens
verzameld worden met het oog op de verwerking ervan :

De verzamelde gegevens kunnen in volgende bestanden opgenomen worden : algemeen repertorium, commerciële
relaties, uitgiftebeheer van contracten, schadebeheer en vereffeningen, statistieken.

Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft, mits voorafgaandelijke betaling van de in het KB van 07.09.1993
vastgestelde bijdrage, het recht om mededeling te verkrijgen van de hem/haar betreffende gegevens, onjuiste
gegevens te laten verbeteren en/of sommige gegevens te laten schrappen. Om dit recht uit te oefenen richt de
persoon in kwestie een gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst 'Bestanden' van AMMA Verzekeringen
die houder is van het bestand.
Bovendien bestaat de mogelijkheid het register van de wettelijke instantie te raadplegen volgens de vastgestelde regeling.
1.2.

Toetreding

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.
Gelieve alle gevraagde gegevens in huidig voorstel in te vullen. Het is onontbeerlijk iedere vraag objectief en rechtzinnig te
beantwoorden.
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2.

Verzekeringnemer

Voor de ondernemingen en verenigingen, gelieve duidelijk de benaming, de natuur en de contactpersoon te melden.
Sociëtarisnummer
Naam, voornaam
Taal
Nationaliteit
Nationaal nummer/
ondernemingsnummer
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Str., nr, bus
Postcode, gemeente
Privé‐telefoon

Beroep. telefoon. 1

Beroep. telefoon 2

GSM

Fax

E‐mail

3.

Verzekerde

Enkel in te vullen indien verschillend dan de verzekeringnemer.
Naam, voornaam
Taal
Nationaliteit
Nationaal nummer/
ondernemingsnummer
Geboortedatum
Str., nr, bus
Burgerlijke staat
Postcode, gemeente
Privé‐telefoon

Beroep. telefoon. 1

Beroep. telefoon 2

GSM

Fax

E‐mail

4.

Derde betrokkene

Naam, voornaam
Taal
Nationaliteit
Geboortedatum
Str., nr, bus
Burgerlijke staat
Postcode, gemeente
Privé‐telefoon

Beroep. telefoon. 1

Beroep. telefoon 2

GSM

Fax

E‐mail

Betreft het een gelijktijdige onderschrijving door samenwonende personen :
(*) Gelieve één toetreding per verzekerde persoon in te vullen.

ja (*)

neen

Begunstigde (indien verschillend dan verzekerde) :
Te verzekeren rente :
 € 250,00/maand
 € 500,00/maand
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 € 1.000,00/maand
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 € 1.750,00/maand
 € 2.000,00/maand
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Betalingswijze van de bijdrage :
 jaarlijks

 zesmaandelijks*

 driemaandelijks*

 maandelijks*

* U betaalt een meerpremie van 2% op de jaarpremie als u zesmaandelijks betaalt en 3% als u driemaandelijks betaalt. U
vermijdt deze meerkost door voor domiciliëring te kiezen. Deze is immers altijd gratis. Een maandelijkse betaling is enkel
mogelijk bij domiciliëring.
Aanvangsdatum :

Uw leeftijd :

 constante rente

 herwaardeerbare rente

x

betaald te worden.

Bijdrage voor een rente van € 250,00/maand = €
(te vermenigvuldigen met het aantal schijven van € 250,00).
Dus : er dient in totaal een bijdrage van €

=€

Ik, ondergetekende, verklaar tot de statuten van AMMA Verzekeringen toe te treden en er een verzekering « SeniorPlan »
af te sluiten volgens de algemene voorwaarden van de polis AMMA Verzekeringen en op grond van de voorgaande
verklaringen.
Ik, ondergetekende, bevestig de juistheid en oprechtheid van de voorgaande verklaringen, zelfs al werden ze niet
eigenhandig door mij geschreven.
Indien een definitieve polis opgemaakt wordt, zullen deze verklaringen als basis dienen voor het opstellen ervan en zullen
zij er integraal deel van uitmaken.

Opgemaakt te

, op

Handtekening verzekeringnemer.

Handtekening verzekerde.

Document terugsturen naar het volgende adres :
AMMA VERZEKERINGEN
KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL

* * *
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