VERZEKERINGSAANVRAAG HOSPITALISATIE
U hebt reeds elders een hospitalisatieverzekering, maar ook ú wil genieten van de betere voorwaarden van AMMA?
Wij helpen u graag bij het opzeggen van uw huidig contract. Contacteer ons voor meer informatie.

Bemiddelaar :
Naam :
Nummer:



Polisnummer :

Graag in drukletters invullen a.u.b.

Verzekeringsnemer

Naam of benaming : ......................................................
Geslacht:

vrouw

Voornaam: .........................................

man

Taalcode:

Nederlands

Frans

Adres: .......................................................................................................................................................................................
Postcode: ..................... Woonplaats: ........................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................

GSM: ............................................................................................

Fax: .....................................................................

E-mail: ..........................................................................................

Geboortedatum: ................................ Rijksregisternummer/ondernemingsnummer : ..................................................................
Burgerlijke staat:

❑ Gehuwd

Statuut :

❑ Zelfstandig

of

❑ Samenwonend, sinds ………………………………………………………………… (datum)
❑ Alleenstaand
❑ Andere: ………………………………………………………
❑ Bediende
Beroep: ……………………………………………………………

Sociëtarisnummer: ................................... Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………



Te verzekeren gezinsleden

De aansluiting van gezinsleden is niet verplicht. Indien echter één gezinslid aansluit, moeten alle gezinsleden aansluiten, tenzij zij reeds een
gelijkaardige dekking genieten via een groepscontract of via de werkgever. Indien de aanvraag tot aansluiting van een pasgeborene gebeurt binnen
de 60 dagen na de geboorte, gebeurt de aansluiting zonder medische vragenlijst.
Naam & voornaam

Geboortedatum

Rijksregisternummer

Geslacht

Verzekeringsbijdrage
(taksen incl.)

1 Verzekeringsnemer zoals hierboven vermeld
2
3
4
5
6
Totale jaarlijkse verzekeringsbijdrage (taksen incl.):



Reeds bestaande of vroegere polis bij andere maatschappij/mutualiteit:

❑ Nee
❑ Lopende

❑ Ja, polisnummer :
❑ Beëindigd

Bij :
❑ Groepspolis

Type :
❑ Indiv contract



Wijze van betaling ❑ Jaarlijks
❑ Betaling per domiciliëring



Gewenste aanvangsdatum van uw hospitalisatieverzekering: .....................................(hoofdvervaldag: 1 januari)

❑ Halfjaarlijks

❑ Driemaandelijks
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Verklaringen van de verzekeringnemer
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ik weet dat het verzekeringsvoorstel bestaat uit een administratieve en een medische vragenlijst en dat het strekt tot het afsluiten van een
verzekeringscontract bij Amma Verzekeringen.
De verzekeringsvoorwaarden worden bepaald na polisuitgifte, onder voorbehoud dat de verzekeraar de administratieve en de
medische vragenlijst voorafgaandelijk ontvangen heeft.
Ik verklaar dat de verstrekte inlichtingen juist, ter zake dienend en niet overmatig zijn en geef de verzekeraar toelating om deze informatie in
te winnen en te verwerken teneinde het contract af te sluiten en uit te voeren. Daarom verklaar ik in te staan voor de juistheid en
volledigheid van de inlichtingen en kennis te hebben van hun bindend karakter, ook indien deze verstrekt en/of vervolledigd werden door een
derde persoon.
Ik weet dat de handtekening op het verzekeringsvoorstel noch de verzekeringsnemer, noch de verzekeraar verbindt tot het sluiten van het
contract. Het ondertekenen van het verzekeringsvoorstel impliceert niet dat de dekking aanvang neemt.
Ik verbind mij ertoe elke verandering betreffende de verstrekte inlichtingen die optreedt voor de uitgifte van de polis schriftelijk aan de
verzekeraar mede te delen.
Ik laat toe dat Amma Verzekeringen met maatschappelijke zetel in België te Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel, als houder van het bestand, deze
gegevens verwerkt met het oog op klantenservice, evaluatie van het risico, de uitgifte en het beheer van verzekeringscontracten, het beheer
van schadegevallen, het opmaken van statistieken en promotie.
Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan de Ombudsman der Verzekeringen (de Meeûsquare 35, 1000 Brussel),
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door ons wordt ingelicht over onderstaande punten:
a) De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AMMA Verzekeringen OV, met zetel aan de Kunstlaan 39/1 in 1040 BRUSSEL. Voor elke vraag
over dit onderwerp kunt u de gegevensbescherming verantwoordelijke contacteren op het adres: dpo@amma.be.
b) De persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden: beheer van verzekeringen, debiteurenbeheer, klantenbeheer. De
persoonsgegevens kunnen daarenboven verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.
c) De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
d) Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten (direct marketing).
e) Wij kunnen uw persoonsgegevens overmaken aan onze verzekerings- en herverzekeringspartners, met respect voor de hierboven vermelde
doeleinden. In geen enkel geval geven wij uw persoonsgegevens door aan andere derden.
f) Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van uw verzekeringsovereenkomsten, en nog langer dan tot op het einde van
de overeenkomsten: gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
g) Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn, geniet u van het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en van het recht tot rechtzetting, van
verwijdering, de beperking of het verbod tot verwerking, het recht op overdraagbaarheid en het recht uw toestemming in te trekken.
h) De noodzaak om persoonsgegevens te bezorgen kan, al naargelang van het geval, een reglementaire of een contractuele basis hebben en kan het
al dan niet afsluiten van een overeenkomst bepalen. Het is verplicht ze te bezorgen. Het niet voldoen aan deze verplichting of het weigeren tot
verwerking van gegevens kan leiden tot een weigering of de verbreking van de overeenkomst samen met de toepassing van de sancties voorzien in
de wet van 4 april 2014 in geval van vergetelheid of onjuistheid.
i) U hebt het recht een klacht neer te leggen bij de betrokken afdeling van AMMA Verzekeringen, bij de klachtendienst van AMMA (via
compliance@amma.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).
Door dit document te ondertekenen, geeft u ons de toestemming om de gegevens betreffende uw gezondheid en uw gerechtelijke gegevens te
verwerken, en voor zover dat het nodig is, voor de hierboven vermelde doeleinden.
Als u voor rekening van andere personen optreedt, garandeert u dat u de toestemming heeft gekregen van deze personen voor de verwerking van
hun persoonsgegevens.
Toetreding
De ondertekening van de aanvraag leidt niet tot de inwerkingtreding van de dekking.
De verzekeringsaanvraag 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 huidige verzekeringsaanvraag in te vullen. Het is onontbeerlijk iedere vraag objectief en rechtzinnig te
beantwoorden.
Handtekening van de verzekeringsnemer of
van zijn wettelijke vertegenwoordiger ……………………………………

Datum: ……………………………………………………………………

Deze verzekeringsaanvraag kan u terugbezorgen via:
Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel



Voor bijkomende info, contacteer AMMA:



Fax: 02/218.50.32
02/209.02.00

 consult@amma.be
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