STARTPLUS
Alle noodzakelijke verzekeringen
voor jong afgestudeerden
aan voordelige voorwaarden

Voorstel B.A. Beroepsverzekering STARTPLUS
Aanspreektitel:

Dhr.

Mevr.

Naam:

Voornaam:
Nr:

Adres:
Gemeente:

Postcode:

Rijksregisternummer:

Geboortedatum:
RIZIV-nummer (indien reeds gekend):
Tel./GSM:

E-mail(privé):

E-mail(universiteit/hogeschool):
Opleiding/specialiteit:
Onderwijsinstelling:
Statuut:

Zelfstandige

Promotiedatum (jaar/maand):
Bediende

Starter:

Ja

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)

Voorkeuren:
Ik wens de Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten MET de waarborg Agressie (formule 1 gratis tijdens het 1ste verzekeringsjaar).
Ik wens de Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten ZONDER de waarborg Agressie.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Iedereen van wie we persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan, wordt op de hoogte gebracht van de onderstaande punten:
a. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AMMA VERZEKERINGEN OV, met zetel aan de Kunstlaan 39/1te 1040 BRUSSEL. Voor elke vraag over dit onderwerp kunt u de
verantwoordelijke van de gegevensbeschermingcontacteren op het adres: dpo@amma.be.
b. De persoonsgegevens worden verwerkt door AMMA VERZEKERINGEN voor volgende doeleinden: beheer vanverzekeringen, geschillenbeheer, klantenbeheer. De persoonsgegevens kunnen
daarenboven verwerkt worden voorstatistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.
c. De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014 over de verzekeringen.
d. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten(direct marketing).
e. De persoonlijke gegevens die we verzamelen in het kader van onze relaties, zijn de volgende gegevens: persoonlijkeidentificatiegegevens, identificatiegegevens uitgegeven door de overheid,
financiële identificatiegegevens,persoonlijke kenmerken, beroep en betrekking.
f. Wij maken uw persoonsgegevens over aan onze verzekerings- en herverzekeringspartners, met respect voor dehierboven vermelde doeleinden. In geen enkel geval geven wij uw
persoonsgegevens door aan andere derden.
g. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn van de waarborgen.
h. Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn geniet u van het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en vanhet recht tot rechtzetting, van verwijdering, de beperking of het verbod tot
verwerking, het recht opoverdraagbaarheid en het recht uw toestemming in te trekken.
i. U hebt het recht een klacht neer te leggen bij de betrokken afdeling van AMMA VERZEKERINGEN, bij de klachtendienst van AMMA VERZEKERINGEN (via compliance@amma.be) of bij de
gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).
Door dit document te ondertekenen geeft u ons toestemming om gezondheids- en gerechtelijke gegevens die op u betrekking hebben, voor zover nodig, te verwerken voor de hierboven
vermelde doeleinden. Als u handelt namens andere mensen, garandeert u dat u toestemming hebt gekregen van deze mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.
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.

Raadpleeg de tarieven en onderteken het voorstel op de achterkant.

STARTPLUS
Alle noodzakelijke verzekeringen
voor jong afgestudeerden
aan voordelige voorwaarden
Bijdrage1 per beroepsactiviteit
met of zonder dekking Agressie (Kruis uw beroep aan)
1ste jaar

Beroepsactiviteit

2de en 3de jaar

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

20 €

20 €

20 €

35 €

30 €

30 €

30 €

45 €

Logopedist
Ergotherapeut
Verpleegkundige (bediende)
Vroedvrouw (bediende)
Kinesitherapeut (bediende)
Kinesitherapeut (zelfstandige) zonder
vertebrale manipulaties2
Osteopaat
Algemene geneeskunde3
Verpleegkundige (zelfstandige)
Tandarts (zonder impl/paro)
Apotheker
Stadsdierenarts
Vrij assistent
Algemeen arts met wachten of
activiteiten in ziekenhuizen
Indien u een ander beroep uitoefent, gelieve dit dan te verduidelijken en
contact op te nemen met AMMA per e-mail op consult@amma.be
Vanaf het 4e verzekeringsjaar kunt u blijven profiteren van de AMMA verzekering met uitgebreide dekkingen tegen een scherpe prijs.

BA Beroep: specifieke bijdrage1 Arts-Specialist in Opleiding (ASO)
Beroepsactiviteit

1ste jaar

Arts-Specialist in Opleiding

2de en 3de jaar

4 de en 5de jaar

6de jaar en meer 4

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

Zonder
dekking
Agressie

Met
dekking
Agressie

€ 30

€ 30

€ 30

€ 45

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

Specialisme:

Eventuele bijkomende opmerkingen:

NOTA'S:
1. Alle premies zijn inclusief belastingen (heffingen en vrijgavekosten). Tijdens de Starter-campagne wordt de waarborg “Agressie” formule 1 gratis aangeboden tijdens het 1ste
verzekeringsjaar. In het 2de en 3de verzekeringsjaar, zullen wij u vriendelijk verzoeken een klein supplement van 15 euro te betalen om van de waarborg “Agressie” te genieten. Indien u het
wenst, is een andere formule “Agressie” mogelijk: 50% van de premie van de gekozen formule voor het 1ste, 2de en 3de verzekeringsjaar, 100% van de premie vanaf het 4de verzekeringsjaar.
2.Indien u werkzaam bent als kinesitherapeut in opleiding voor manuele therapie of spinale manipulatie of osteopathie, gelieve dan onder “Eventuele bijkomende opmerkingen” de
opleidingsinstelling en het niveau (jaar) van de opleiding te vermelden.
3. Huisartsen in opleiding worden door SUI vzw verzekerd bij AMMA tijdens hun opleiding voor zover het activiteiten in het kader van hun opleiding betreft.
4. Volgens normale duurtijd van de opleiding.

Handtekening:

Vragen? Bel 02/ 209 02 20
Klik hier om het STARTPLUS-voorstel naar consult@amma.be te versturen
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Datum:

