
Ligging van het te verzekeren gebouw/inhoud (indien verschillend van bovenvermeld adres)

Adres of maatschap. zetel:    Nr.   Bus 

Postnummer:     Gemeente  

Verzekeringsvoorstel

Home Plan

Verzekeringnemer

l Mevrouw  l Juffrouw  l Mijnheer  l Vennootschap    Cliëntnr. 

Naam of firmanaam:   

Voornaam of rechtsvorm: 

Geboortedatum:      

Adres of maatschap. zetel:    Nr.   Bus 

Postnummer:     Gemeente 

Telefoon:     

Hypothecaire schuldeiser

Naam:      

Adres:         Nr.   Bus 

Postnummer:     Gemeente  

Dossiernummer:    

De verklaring van hypothecaire schuldvordering wordt pas afgeleverd als de verzekeringnemer het contract ondertekend heeft.

Hoedanigheid van de verzekeringnemer

l Eigenaar bewoner   l Eigenaar niet-bewoner   l Volledige huurder/gebruiker   l Gedeeltelijke huurder/gebruiker

Andere:       

Gelieve het vakje aan te kruisen dat van toepassing is. 

l Nieuwe zaak

l Bijvoegsel

l Vervanging

l Contractnr. 

(in geval van vervanging of bijvoegsel)

Aanvangsdatum van het contract:  

Vervaldag:       

Het contract

Producentnr.:  

Naam:   

Adres:   

    

Ref.:   

Telefoon:  

E-mail:   

l	 halfjaarlijks (+ 3%)      l driemaandelijks (+ 5%)

l	 maandelijks met domiciliëring  (+ 6%)  l	 met domiciliëring, zonder kosten indien geïntegreerd in een Facility Program-dossier

l	 het contract zal geïntegreerd worden in een FP-dossier

Premiebetaling

Opmerkingen



Wijze waarop de verzekerde bedragen worden bepaald

Wij aanvaarden de door de verzekeringnemer vastgestelde bedragen te verzekeren zonder toepassing van de evenredigheidsregel op de bedragen, op voorwaarde 
dat deze vastgesteld worden volgens het onderstaande stelsel.
Wij vragen niettemin uw aandacht voor het volgende punt:
•		De aldus vastgestelde bedragen zijn onze maximale verbintenis. De hoofdvergoeding zal dus nooit hoger kunnen zijn dan deze limieten.

Stelsels tot afschaffing zonder overschrijding (verzekering eerste risico)

Wanneer u één van deze “stelsels tot afschaffing van de evenredigheidsregel met overschrijding” correct invult, zullen wij onze vergoeding bij schadegeval niet 
beperken tot de desbetreffende verzekerde bedragen. Zij zal kunnen oplopen tot beloop van de totale wederopbouwwaarde als nieuw van het gebouw waarvan u 
eigenaar bent of tot de totale werkelijke waarde van het gebouw waarvan u huurder bent.

Stelsels tot afschaffing met overschrijding

1. Voor het gebouw

   Minimumbedrag

  Gebouw 101.902,17 EUR volgens ABEX-index 450

 

 

 

  Het voor het gebouw 
  te verzekeren bedrag is  EUR
  l volgens ABEX-index  

2. Voor de inhoud

  Aantal slaapkamers (*) Minimumbedrag (in EUR)

  l 1 of 2 24. 789, 35
	 	 l 3 33. 465, 63
	 	 l 4 42. 141, 90
  l 5 50. 818, 17
  l 6 59. 494, 45

  l 1/3 van het bedrag gebouw 24. 789, 35

  Het voor de inhoud 
  te verzekeren bedrag is  EUR
  l volgens ABEX-index  
(*)  Onder slaapkamer verstaat men de ruimten die speciaal als dusdanig zijn ingericht.

3. Stelsel voor gedeeltelijke huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning
 Verzekering van 20 maal de jaarlijkse huurprijs (of jaarlijkse huurwaarde) vermeerderd met de lasten.
 Deze lasten omvatten geen verbruikskosten voor verwarming, water, gas of elektriciteit.
 Als zij er forfaitair in opgenomen zijn, moeten zij ervan afgetrokken worden.
 Jaarlijkse huurprijs (taksen inbegrepen):     x  20  =   EUR 

4. Stelsel “woonhuis” voor volledige eigenaar, huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning (1)

 l document “rooster woonhuis” ingevuld
 Het voor het gebouw te verzekeren bedrag is   EUR

(1) zie apart document met evaluatierooster “woonhuis” (ref. AD 1021 NL)
(2) zie apart document “Quick Evaluation” (ref. PAD161)

5. Stelsel “Quick Evaluation” voor volledige eigenaar, huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning (2)

 l document “rooster Quick Evaluation” ingevuld
 Het voor het gebouw te verzekeren bedrag is    EUR

l Ik wens het gebouw en/of de inhoud te verzekeren op grond van één van de onderstaande stelsels, zodat bij schadegeval de evenredigheidsregel wordt  
afgeschaft na toepassing van volgend(e) stelsel(s):

 Opmerking: wanneer u kiest voor een stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel, kiest u voor zekerheid. Wij raden u meer bepaald het gebruik aan van 
de stelsels 3 tot 6. Bij correct gebruik ervan heeft u geen risico op onderverzekering en kan bij schadegeval uw vergoeding zelfs de verzekerde bedragen over-
schrijden. Bij wijziging van het risico (verhoging van het verzekerd kapitaal) in de loop van het contract geven wij een marge van 10% (verschil tussen verzekerd 
bedrag en het bedrag dat had verzekerd moeten zijn op het ogenblik van het schadegeval). Gelieve ons te verwittigen, indien u fundamentele wijzigingen 
doorvoert aan uw woning.

 l Deel 1. :  verzekering op eerste risico gebouw

 l Deel 2. :  verzekering op eerste risico inhoud

 l Deel 3. :  stelsel met overschrijding voor de gedeeltelijke huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning

 l Deel 4. :  stelsel “woonhuis” met overschrijding voor de volledige eigenaar, huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning (1)

 l Deel 5. :  stelsel “Quick Evaluation” met overschrijding voor de volledige eigenaar, huurder (of kosteloze gebruiker) van de woning (2)

 l Deel 6. :  stelsel “op basis van oppervlakte” met overschrijding voor de volledige eigenaar, gedeeltelijke en volledige huurder

l Ik verkies het verzekerde bedrag zelf te bepalen, zonder gebruik te maken van de door de maatschappij voorgestelde stelsels tot afschaffing van de  
even redigheidsregel:   l voor het gebouw   l voor de inhoud

 De evenredigheidsregel zal toegepast worden indien dat bedrag onvoldoende is.
 Opmerking: Indien u 2 afzonderlijke verzekeringscontracten (voor gebouw en inhoud) onderschrijft kan dit aanleiding geven tot de toepassing van 2 contractuele 

vrijstellingen bij schade.



l  Gebruik 
 l  Woonhuis (zonder handelsactiviteit)   Bouwjaar:  
	 l  Gedeeltelijk bestemd voor de uitoefening van volgend vrij beroep (apotheek uitgezonderd)

l  Type 
 l  Ééngezinswoning 
	 l  Meergezinswoning (Gebouw van minder dan 5 verdiepingen of met een verzekerd kapitaal van < 619.733,81 EUR (ABEX 450), bestemd voor bewoning   
  door meerdere gezinnen vb. opbrengstwoning.) 
	 l  Appartement  •	boven gelijkvloers l ja   l neen  •	met gebruik van kelder l ja   l neen 
	 l  Ander type (gelieve ons te raadplegen voor het tarief)   Beschrijving:

l  Bouwnormen 
 Bijzondere bouwnormen voor het hoofdgebouw

Te verzekeren gevaren / uitbreidingen en bedragen

Beschrijving van het gebouw

Basisgevaren

l  Gebouw 
	 l afstand van verhaal tegenover de huurder 
	 l	 in opbouw – aanvang van de werken    
	 l Volledig gerenoveerd gebouw – datum renovatie   
  (minder dan 5 jaar geleden werden het dak, de waterleidingen, de verwarmingsinstallatie en de elektrische installaties vernieuwd).  
	 l minder dan 10 volle jaren – voorlopige oplevering    
	 l waarde Mù198.314,82 EUR 
 Verzekerd bedrag:    EUR   

l  Inhoud 
	 l afstand van verhaal tegenover de verhuurder 
 Verzekerd bedrag:    EUR    

Facultatieve gevaren / Uitbreidingen

l Diefstal van de inhoud: verzekerd bedrag:    EUR
 De verzekerde inhoud mag 99.157,41 EUR niet overtreffen (ABEX-index 450). Boven dit bedrag is een inspectie verplicht.
 Het gebouw is: l	regelmatig bewoond l	onregelmatig bewoond
	 	 	 	 	 l aanpalend   l alleenstaand 
	 l	 vergoedingsgrens 50% 
	 l	 uitsluiting juwelen en waarden 
	 l	 risico beschermd door een alarminstallatie geplaatst door een gecertificeerde installateur 
  (de maatschappij raadplegen)(het gelijkvormigheidsattest bijvoegen) 
	 l	 risico beschermd door een alarminstallatie geplaatst door een gecertificeerde installateur 
  en verbonden met een erkend centraal bewakingsstation 
  (de maatschappij raadplegen)(het gelijkvormigheidsattest bijvoegen) 
	 l	 appartement beschermd door een gepantserde deur
l Secure@Home (enkel indien diefstal werd onderschreven): verzekerd bedrag:    EUR
l Work @Home (enkel indien de inhoud verzekerd is)
l Relax @Home
l All Risk Home Plan (enkel voor de eigenaar-bewoner die zijn gebouw en inhoud en diefstal verzekert. Minimumkapitaal 198.314,82 EUR)
l Rechtsbijstand Woning
l Rechtsbijstand Woning+
l Onrechtstreekse verliezen

6. Stelsel “Op basis van oppervlakte” voor de volledige eigenaar, gedeeltelijke en volledige huurder 

	 •		Volledige	eigenaar*:	 m2 

	 •		Huurder*:	 m2 

	 •		Gedeeltelijke	huurder**:	 m2 

*  Berekening van de oppervlakte bij eigenaar en huurder = de som van de oppervlaktes (inclusief de buitenmuren) van alle verdiepingen van het gebouw en de bijgebouwen. 
Zolders, kelders, bijgebouwen en garages 50% van de oppervlakte opgeven (indien afgewerkt en ingericht als woon-, leef- of slaapruimte: 100% van de oppervlakte aanrekenen)

 Toegelaten maximum: 600 m2

**  Berekening van de oppervlakte bij gedeeltelijke huurder = de totale oppervlakte (inclusief de buitenmuren) van het appartement. Kelders, zolders en garages zijn gratis verzekerd.
 Toegelaten maximum: 250m2



Antecedenten en andere verzekeringen

•  Heeft het risico de laatste 5 jaar schade geleden door één van de te verzekeren gevaren? l Ja   l Neen
 Welke schade en voor welke bedragen?

•		 Heeft	het	risico	de	laatste	10	jaar	schade	geleden	door	natuurrampen?	 l Ja   l Neen
 Hoeveel schadegevallen?   Waarvan hoeveel overstromingen beperkt tot de kelder?    Wanneer?                                           
 Onder welke omstandigheden?

•		 Werd	de	voorgestelde	verzekering	opgezegd	door	een	andere	maatschappij?	 l Ja   l Neen
 Zo ja, welke maatschappij en waarom?

•		 Werd	er	voor	hetzelfde	risico	een	ander	verzekeringscontract	aangegaan?	 l Ja   l Neen
 Hetwelk?  kopie van dit contract bijvoegen a.u.b.

Maatschappij:

Contractnr.:  Vervaldag:

Ik deel u mee dat ik afzie van de voortzetting van mijn polis(sen), of van elke andere polis die haar zou vervangen, met ingang van de bovenvermelde vervaldag.
Indien deze vervaldag onjuist zou zijn, geldt deze opzegging vanaf de eerstkomende vervaldag. Gelieve mij in dit geval de juiste datum te melden.
Wilt u mij binnen de acht dagen ontvangst melden van dit schrijven? Na het verstrijken van deze termijn, zal ik mijn opzegging beschouwen als door u aanvaard.
Hoogachtend.

Opgemaakt op vanwege: 
Handtekening van de verzekeringnemer,

Opzegging

Verklaring

U verklaart dat alle gegevens ook deze die niet eigenhandig werden ingevuld, volledig overeenstemmen met de waarheid. Dit voorstel dient voor het opmaken van het 
verzekeringscontract, maar het bindt geenszins de partijen tot het sluiten van het contract. Indien de verzekeringsmaatschappij na ontvangst van het voorstel 30 dagen 
heeft laten verlopen zonder kennisgeving aan de verzekeringnemer van haar weigering het risico te verzekeren of van haar beslissing de verzekering afhankelijk te maken 
van een aangevraagd onderzoek of expertise, verbindt zij zich ertoe het contract te sluiten. Ondertekening van dit voorstel betekent niet dat de dekking begint te lopen.

Opgemaakt te op 
Handtekening van de verzekeringnemer, 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen
De persoonsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. worden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de volgende doelstellingen: evaluatie van de verzekerde risico’s, beheer 
van de commerciële relatie, van het verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van de portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. 
Enkel voor deze doeleinden kunnen zij, indien noodzakelijk, worden overgemaakt aan een herverzekeraar, expert of een raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de  
diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst Juridische Zaken en Compliance bij een eventueel geschil of bij een controle, en voor de Dienst Audit in het 
strikte kader van de haar toevertrouwde opdrachten. 
Hierbij verleent de verzekerde zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezondheid door de Medische Dienst en de hiervoor opgesomde 
bestemmelingen wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van een polis of schadegeval. 
De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersoon kennis kunnen nemen van de inhoud van het contract en zijn eventuele uitsluitingsgronden. 
Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat hebben voor Allianz Belgium n.v.: de onmogelijkheid voor haar of de  
weigering om een commerciëe relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de betrokken persoon heeft gevraagd. 
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn opgenomen door een gedagtekend en  
ondertekend verzoek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. 
Bij dit verzoek moet er een kopie worden gevoegd van de identiteitskaart van de aanvrager en moet de naam en het adres van de geneesheer worden vermeld aan wie onze 
adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. 
Deze persoon is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te 
verzetten tegen gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening op het voorliggende document. 
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Waarschuwing
Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook  
strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch samenwerking-
verband Datassur, de Meeûssquare, 35 - 1000 Brussel, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars. 

Klachtenbehandeling
Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Elke klacht aangaande de uitvoering van het contract kan worden gericht aan: 
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as of 
• de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v, Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/214.61.71, Ombudsdienst@allianz.be
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen. 

Allianz Belgium n.v. Verzekeringsmaatschappij toegelaten www.allianz.be
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