Brand - Diefstal
Verzekeringsvoorstel

Tussenpersoon :
Naam : ………………………………………………….
Producentnr : …………………………………………

AMMA VERZEKERINGEN o.v.
Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen
krachtens artikel 2, § 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)
toegelaten onder codenummer 0126
voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a.
(K.B. 04 en 13.07.1979 – B.S. 14.07.1979)
opgericht op 20.12.1944
statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011
info@amma.be
www.amma.be
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1.
1.1.

Voorafgaandelijke mededelingen
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.
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 ondernemingen en groeperingen duidelijk de benaming, de aard en de identiteit van de contactpersoon opgeven.
Sociëtarisnummer
Juridische vorm
Naam, voornaam
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Rijksregisternummer/ondernemingsnummer
Straat, nummer, bus
Postcode, woonplaats
Geslacht

vrouw

man

Nr bankrekening
Telefoon privé
Telefoon werk
GSM
E-mail

3.

Verzekerde

Alleen te vervolledigen indien andere persoon dan de verzekeringnemer.
Sociëtarisnummer
Naam, voornaam
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Rijksregisternummer/ondernemingsnummer
Straat, nummer, bus
Postcode, woonplaats
Geslacht

vrouw

man

Nr bankrekening
Telefoon privé
Telefoon werk
GSM
E-mail

4.

Aanvangsdatum

Aanvang :
Jaarlijkse vervaldag :
Betaling :
 jaarlijks
 zesmaandelijks
 driemaandelijks
 maandelijks

 Nieuwe zaak
 Vervangt polis nr :
 Gemeenschappelijk polis nr :

 Betaling via domiciliëring
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I. Ligging en beschrijving van het te verzekeren risico :
Straat, nr, Bus :
Postcode, gemeente :
De verzekeringnemer :
- betrekt het gebouw
- handelt in hoedanigheid van
Aard van het risico :

geheel
gedeeltelijk
eigenaar bewoner
eigenaar niet-bewoner
huurder
gebruiker
andere
gebouw
appartement:
- in een building van ...... verdiepingen
- gelijkvloers:
Ja
Nee
de
- indien nee: ...... verdieping
building van ..... verdiepingen

Aard materialen :
• Buitenmuren: min. 75% van hun totale oppervlakte in onbrandbare materialen.
Zoniet: zie II 3.b.
• Indien dak in riet of stro: zie II 3.b.

Gebruik door onderschrijver : woning / private garage / medisch kabinet / wachtzaal /
apotheek/andere, nl.:

Gebruik door derden :

Verzwarende aanpalingen :

Antecedenten
1. Werd de verzekering:
- geweigerd ?
- opgezegd ?
Zo ja, door de verzekeringsmaatschappij :
Polis nr :
Motief :

 ja
 ja

 neen
 neen

2. Bouwjaar van het te verzekeren gebouw:
3. Aantal jaren dat het te verzekeren gebouw door u bewoond (als eigenaar-bewoner,
huurder of gebruiker) of verhuurd (als eigenaar-niet-bewoner) wordt (op huidige ligging):
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4. Werd het verzekerd risico - tijdens de laatste 5 jaar dat het bestaat in uw hoofde of
tijdens de periode dat het in uw hoofde bestaat (indien minder dan 5 jaar) - getroffen
door schadegevallen?
 ja
 neen
Zo ja, per schadegeval graag melding van:
- datum:
- uitgaven:
- aard:

5. Werd het te verzekeren risico - tijdens de laatste 10 jaar, of tijdens de periode dat het
bestaat (indien minder dan 10 jaar) - getroffen door overstroming of verlopen/opstuwing
van openbare rioleringen?
 ja
 neen
Zo ja, datum:
Uitgaven:
Aard:
Zo nee, bevindt het te verzekeren risico zich in een zogenaamd risicogebied voor
overstromingen?
 ja
 neen
Zo ja, verklaar:

Gebouw in opbouw

Gebouw in renovatie

Gratis verzekering van 6 maanden.
Medeverzekering en overname (Opzeg ? Bijgevoegd/op te maken).
Indien de verzekeringnemer reeds een brandverzekering heeft voor dezelfde risico's, gelieve
deze polis hierbij te voegen en van de nodige opzegbrieven te voorzien.
Polis nr
van de Maatschappij over te nemen op
Polis nr
van de Maatschappij over te nemen op
Hypothecair schuldvorderingsbijvoegsel
Naam, adres en dossiernr. schuldeiser :
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II.

Brand

1. Onderschrijving

Brand & aanverwante gevaren, arbeidsconflicten & aanslagen, elektriciteit, storm, hagel, sneeuw- & ijsdruk,
waterschade, stookolieschade, ontdooiing, breken van glas & sanitaire toestellen, aanraking van de verzekerde
goederen, vandalisme & kwaadwilligheid, beschadiging van onroerende goederen, B.A. gebouw, alle risico's
computerinstallaties, wedersamenstellingskosten van medische gegevens, rechtsbijstand, verhaal, onvermogen,
bijstand na schade, natuurrampen + aanverwante kosten + gebruiksderving van het gebouw + expertisekosten +
verhaal van huurders of gebruikers + verhaal van derden + begrafenis- & medische kosten + financiële bijstand.

2. Te verzekeren bedragen :
Geïndexeerde polis
Art.
Risico
nr
1.
Gebouw (eigenaar)
2.

Huurgevaar

3.

Inhoud : inboedel

4.

Inhoud : materiaal

5.

Inhoud : koopwaar

6.

Inhoud :
autovoertuigen
Plaatnr(s) :

ABEX :
Kapitalen

Tarief (‰)

Netto
jaarbijdrage

Zie 3.a.

Subtotaal :

3. Premietoeslagen :
a. autovoertuigen
(in stilstand)

Tarief
1,40‰ op de werkelijke
waarde

 ja

 neen





+ 1‰ op gebouw + inhoud
+ 2‰ op gebouw + inhoud
+ 2‰ op gebouw + inhoud















Bijdrage

b. Bestaan de
buitenmuren uit
brandbare
materialen:
-

c.

tussen 25 en 50%
meer dan 50%
dak in stro of riet
prefab

Afstand van verhaal
- t.o.v. huurders
- t.o.v. eigenaar

Normaal tarief

35% op de premie gebouw
15% op de premie inhoud

Subtotaal
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d. Onrechtstreekse
schade

10% (+10% op tot. premie)
20% (+20% op tot. premie)







e. Bedrijfsschade

Raadpleeg AMMA





f.

1ste risico
- Gebouw
< 100.000€

+ 0,10‰

(indien geen
evaluatierooster)

- Inboedel
< 50.000 €

+ 0,10‰
Tot. netto bijdrage
brand
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III.

Diefstal (enkel in te vullen indien verzekering gewenst)

1. Omschrijving:
Betreft het een regelmatig bewoond * risico?
ja
neen
Volledig belendend/aanpalend?
ja
neen
Gedeeltelijk belendend/aanpalend?
ja
neen
Alleenstaand <50 meter?
ja
neen
Alleenstaand ≥50 meter?
ja
neen
Betreft het een vakantie- of buitenverblijf?
 ja
 neen
Omvat het speciale voorwerpen** die een eenheidswaarde of een waarde voor de collectie of
het geheel van juwelen samen van € 12.500,00 (aan Abex 612) overschrijden?  ja  neen
Zo ja, omschrijf in rubriek V. hieronder.
*

Regelmatige bewoning: het aangeduide gebouw of appartement dient elke nacht bewoond te zijn door de verzekerde. Een
niet-bewoning van maximaal 90 al dan niet opeenvolgende nachten gedurende 12 maanden wordt evenwel toegestaan.
** Onder speciale voorwerpen wordt verstaan: antiek, juwelen, kunst-/collectievoorwerpen, kostbare voorwerpen (cf. lexicon
algemene voorwaarden) en bontmantels.

2. Preventiemaatregelen
2.1. Is het risico uitgerust met een erkend* alarmsysteem (met onderhoudscontract), door
een erkend installateur geplaatst?
 ja
 neen
Indien ja, is het verbonden aan een erkende* bewakingscentrale:
 ja
 neen
2.2. Indien appartement: is er een inbraakwerende deur geplaatst, goedgekeurd door BOSEC?
 ja
 neen
* INCERT- of ASSURALIA-goedkeuring

3. Te verzekeren bedragen - tarieven
Te verzekeren
Tarief
kapitaal

Kortingen

Tarief
-20%
-30% **

a) Gedeeltelijke waarde
b) Uitsluiting juwelen &
waarden *
c) Preventiemaatregelen (nietcumuleerbaar):
• Alarmsysteem niet
verbonden aan erkende
bewakingscentrale.
• Alarmsysteem verbonden
aan erkende
bewakingscentrale.
• Appartement:
inbraakwerende deur
BOSEC.

Jaarlijkse netto bijdrage

Subtotaal:
 ja  nee





-20% **





-25% **





-25% **





Korting

Jaarlijkse netto bijdrage voor diefstal:
* Onder "waarden" wordt verstaan: staven edel metaal, geld, protonsaldo, aandelen of obligaties, cheques of andere
waardepapieren en zegels, behalve die deel uitmaken van een verzameling.
** Toe te passen op het tarief "totale waarde" of "gedeeltelijke waarde " volgens de aangeduide keuze.
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IV.

Totale netto - jaarbijdrage

V. Bijkomende omschrijvingen (gebouw of inhoud)
OPMERKINGEN

VI.

Verplicht in te vullen indien het te verzekeren risico een woning is.

1. Gebouw dat onder toepassing valt van het evaluatierooster van AMMA VERZEKERINGEN
(zie definities op het desbetreffend formulier).
 De verzekeringnemer verklaart het verzekeringsrooster dat hem door AMMA
VERZEKERINGEN werd voorgesteld naar behoren ingevuld te hebben.
 De verzekeringnemer verklaart te verzaken aan het gebruik van het hem door
AMMA VERZEKERINGEN voorgestelde evaluatierooster. Hij neemt er nota van dat
deze verzaking de toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen met zich
kan meebrengen.
2.

Gebouw dat niet onder toepassing valt van het evaluatierooster van AMMA
VERZEKERINGEN (zie definities op het desbetreffend formulier).
 De verzekeringnemer verklaart het gebouw te laten evalueren door een expert.
De vaststelling van de verzekerde bedragen na expertise door een door AMMA
VERZEKERINGEN erkend expert brengt de afschaffing van de evenredigheidsregel
mee. De kosten van de expertise vallen ten taste van de verzekeringnemer.
 De verzekeringnemer verklaart het gebouw niet door een expert te laten evalueren
en neemt er nota van dat de evenredigheidsregel van bedragen kan toegepast
worden.
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5.

Verklaring

Ik, ondergetekende, verklaar tot de statuten van AMMA VERZEKERINGEN toe te treden en er
een « Brandverzekering » 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.
Elke handtekening dient voorafgegaan te worden door de eigenhandig geschreven woorden
“gelezen en goedgekeurd”.
Opgemaakt te

, op
Handtekening verzekerde

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