AANVRAAG ALGEMEEN
Steijnborg Verzekeringspakket Particulier

Deze aanvraag heeft betrekking op

Steijnborg Assuradeuren B.V.

een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren’
uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket
met polisnummer:

Aanvrager

man

vrouw

Naam en voorletters
Adres
Postcode Plaatsnaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoon
Mobiel
E-mailadres

PREMIEBETALING EN DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
IBAN
Naam rekeninghouder
Betalingstermijn

per jaar
per halfjaar
per kwartaal
per maand (automatische premie-incasso verplicht)

Betalingswijze

via automatische incasso*
via factuur
* Als u het aanvraagformulier ondertekent, dan geeft u toestemming voor het volgende:
• Steijnborg mag uw bank vragen de premie van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank mag de premie automatisch van uw rekening afschrijven.

Algemene slotvragen
(zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)

EERDERE VERZEKERING
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten
aanzien van een verzekering als thans aangevraagd ooit
geconfronteerd met een weigering, een opzegging of
acceptatie onder beperkende voorwaarden.
Zo ja, graag toelichten
STRAFRECHTELIJK VERLEDEN
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in
de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest.
U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als
sprake is van een van de omstandigheden die in de
toelichting op deze vraag zijn aangegeven.
Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere
belanghebbende
bij deze verzekering als verdachte, of ter
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking
is geweest met politie of justitie in verband met:
– enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal,
verduistering,
bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte,
vernieling, beschadiging, mishandeling,
afpersing en afdreiging;
– enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht
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ja

nee

ja

nee

tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
– overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet,
de Wet economische delicten.
Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot
een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan
was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn
gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen,
geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met
het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden
de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie
desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

SLOTVERKLARING
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven
antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende verklaart voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven

te willen aangaan met verzekeraars en akkoord te gaan met
de toepassing van de algemene voorwaarden op de
aangevraagde verzekering.

BELANGRIJKE INFORMATIE
WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagFormulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit
geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op een derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen
uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u
het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt,
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet
of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan
dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of
zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd.
PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van een verzekering worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Steijnborg
Assuradeuren B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van
de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de
Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van
Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen
te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
NEDERLANDS RECHT
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
BEDENKTIJD
U heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst
van de polis van de verzekering af te zien.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ/RISICODRAGER
De verzekeringen binnen het pakket zijn middels een
poolvorm afgesloten voor rekening en risico van meerdere
verzekeraars . De verdeling per verzekering is als volgt:
Brandverzekeringen (opstal, inboedel, kostbaarheden)
•
Delta Lloyd Schadeverzekering NV (59%)
•
Nationale Nederlanden Schadeverz.mij. NV (18%)
•
Reaal Schadeverzekeringen NV (23%)
Variaverzekeringen (ongevallen en aansprakelijkheid)
•
Delta Lloyd Schadeverzekering NV (75%)
•
Nationale Nederlanden Schadeverz.mij. NV (25%)
Glasverzekering
•
Samenwerking Glasverzekering NV (100%)
Reisverzekering
•
Europeesche Verzekering Maatschappij NV (100%)
Rechtsbijstandverzekering
•
Arag SE Rechtsbijstand (100%)
Verzekeraars staan als aanbieder van (schade)verzekeringen
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
hebben vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.
KLACHTENINSTANTIES
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van Steijnborg
Assuradeuren B.V., Vaartweg 81, 1211 JG Hilversum worden
voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u
niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) wenden. Bij deze
stichting werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen
door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er een
Geschillencommissie die een bindend advies kan geven.
Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
(www.kifid.nl). Wie geen gebruik wil maken van de
Klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt,
kan het geschil voorleggen aan de rechter.
.

ONDERTEKENING

PLAATS

DATUM
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HANDTEKENING AANVRAGER

AANVRAAG Brandverzekeringen
Steijnborg Verzekeringspakket Particulier

Steijnborg Assuradeuren B.V.

AAN TE VRAGEN VERZEKERING(EN)

woonhuis
kostbaarheden

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE WONING
Type woning

inboedel

tussenwoning
hoekwoning
vrijstaand
twee-onder-een-kap woning
flatwoning /appartement
boven- of benedenwoning
recreatiewoning
woonboerderij
studenten of verpleegstersflat
monumentaal of grachtenpand
bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis
garage
overig

Bestemming

eigen bewoning
eigen gebruik (uitsluitend bij garage)
verhuur aan alleenstaande of gezin/samenwonenden
eigen bewoning en verhuur aan één huurder
(alleenstaande of gezin/samenwonenden)

eigen bewoning en kantoor/praktijk
kamerverhuur
eigen gebruik + incidenteel particulier verhuur aan derden
anders, namelijk:
Bouwaard muren

steen

steen/hout

hout

overig

Bouwaard daken

hard

kunstriet

riet

overig

Is het pand tegen inbraak beveiligd

ja

nee

Zo ja, bent u in het bezit van

borg of VEB Select certificaat
certificaat Keurmerk Veilig Wonen

VRAGEN VOOR WOONHUISVERZEKERING
Gewenste dekking

compleet incl. glas
extra uitgebreid incl. glas
ja
nee

Wilt u 10% aanvullende dekking
Is het adres van het te verzekeren woonhuis afwijkend
van het adres vermeld bij ‘Aanvrager’

nee

extra uitgebreid

ja, het adres is:

Adres separate garage/schuur
(Indien afwijkend van het adres woonhuis)

Herbouwwaarde woonhuis
Gebaseerd op

€
taxatierapport, niet ouder dan 3 jaar op moment van
ingangsdatum van de verzekering
stichtingskosten ingeval van nieuwbouw
herbouwwaardemeter
opgave verzekeringnemer
(geen garantie tegen onderverzekering)

berekening door de tussenpersoon
Indien gebaseerd op taxatierapport

Datum van het rapport:

Indien gebaseerd op Stichtingskosten, Herbouwwaardemeter
of berekening door tussenpersoon

Inhoud woning (incl. inpandige garage/berging):

Bijzonderheden
Graag aankruisen welke van de volgende
omstandigheden van toepassing is/zijn
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de woning ligt direct boven een horecagelegenheid
de woning wordt niet permanent bewoond
de woning is een individueel appartement, waarvan
de verzekeringnemer eigenaar is

m3

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Eerdere schade
Hebt u de afgelopen 12 maanden schade geleden die
onder de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt?
Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade

ja

nee

VRAGEN VOOR INBOEDELVERZEKERING
Gewenste dekking

compleet
compleet inclusief glas

Heeft u kantoor/praktijk aan huis (eigen woning) ja nee

ja

Zo ja, wilt u ook dekking voor de kantoorinventaris,
en voor welk bedrag (het gekozen bedrag geldt als
maximale schadevergoeding op basis van dagwaarde)

ja, met verzekerde bedrag:
€ 10.000,nee

extra uitgebreid incl. glas
extra uitgebreid

nee
€ 20.000,-

Bijzonderheden
Is het adres van de te verzekeren inboedel afwijkend
van het adres vermeld bij ‘Aanvrager’

nee

Het woonhuis waarin de inboedel zich bevindt is

gehuurd

Waarde inboedel/Bijtellingen
Waarde inboedel gebaseerd op

ja, het adres is:

uw eigendom

inboedelwaardemeter
inventarisatielijst
eigen opgave verzekeringnemer

Indien gebaseerd op inboedelwaardemeter:

zie opgave inboedelwaardemeter

Indien gebaseerd op de inventarisatielijst:

zie opgave inventarisatielijst

Indien gebaseerd op eigen opgave, vul hieronder dan de
gewenste bedragen in:

Verzekerd bedrag €

Bij de eigen opgave is er geen garantie tegen onderverzekering.
Eventuele bijtelling voor kostbare zaken:
– Lijfsieraden € 6.000

nee

ja, verhogen met €

– Audiovisuele & computerapparatuur € 12.000

nee

ja, verhogen met €

– Kunst & Antiek € 15.000

nee

ja, verhogen met €

– Instrumenten (muziek,foto,film,video) € 15.000

nee

ja, verhogen met €

– Bijzondere verzamelingen € 15.000

nee

ja, verhogen met €

ja

nee

Buitenshuisdekking
Wilt u de buitenshuisdekking afsluiten?

(Zie het clausuleblad voor verzekerde objecten en maximeringen)

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Eerdere schade
Hebt u de afgelopen 12 maanden schade geleden die
onder de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt?
Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade

Aanvraagformulier Steijnborg Particuliere Pakketpolis v5

ja

nee

VRAGEN VOOR KOSTBAARHEDENVERZEKERING

Deze verzekering is alleen mogelijk indien ook de inboedelverzekering in het pakket bij Steijnborg is afgesloten

Te verzekeren voorwerpen

Omschrijving en waarde van elk afzonderlijk voorwerp
alsmede de basis ervan, - te weten de aankoopnota of
een taxatierapport met datum - , vermelden

In de categorie Kunst & antiek
In de categorie Lijfsieraden
In de categorie Instrumenten
In de categorie Computer
(computerapparatuur in huis)

In de categorie Laptop
(mobiele computerapparatuur, ook buiten de woning in gebruik)
Bij schade, verlies of diefstal dient u de aankoopnota en/of
het taxatierapport van elk afzonderlijk voorwerp te overleggen.

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Eerdere schade
Hebt u de afgelopen 12 maanden schade geleden die
onder de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt?
Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade
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ja

nee

AANVRAAG VARIAVERZEKERINGEN
Steijnborg Verzekeringspakket Particulier
AAN TE VRAGEN VERZEKERING(EN)

Steijnborg Assuradeuren B.V.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
Gezinsongevallenverzekering

VRAGEN VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN
Gewenst verzekerd bedrag

€
€

1.000.000 (verzekerd bedrag per gebeurtenis)
2.500.000 (verzekerd bedrag per gebeurtenis)

Dekking
Te verzekeren als

alleenstaande

Jagersrisico meeverzekeren

nee

gezin /samenwonenden

ja

Zo ja, voorletter(s), achternaam en geboortedatum jager(s)

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Eerdere schade
Hebt u de afgelopen 12 maanden schade geleden die
onder de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt?
Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade

ja

nee

VRAGEN VOOR ONGEVALLENVERZEKERING
Dekking
Te verzekeren als

Gewenste combinatie verzekerde bedragen
Het eerste bedrag geldt voor overlijden (standaard
€ 5.000,-), het tweede voor blijvende invaliditeit.

alleenstaande
gezin (of samenwonend) zonder kinderen
gezin (of samenwonend) met kinderen
€ 5.000,- / € 25.000,€ 5.000,- / € 50.000,€ 5.000,- / € 75.000,-

Ingangsdatum
Contractduur
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1 jaar

AANVRAAG DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Verzekeringspakket Particulier

Steijnborg Assuradeuren B.V.

Verzekerde(n)
Naam en voorletters
geboortedatum

Inwonende partner

m

v

m

v

m

v

m

v

m

v

(alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

Naam en voorletters
geboortedatum

Kind(eren)

(alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)

Naam en voorletters
geboortedatum
Naam en voorletters
geboortedatum
Naam en voorletters
geboortedatum

Verzekeringsgebied

Wereld

Europa

Gewenste dekking
Dekkingsvariant:

√

Basis

Comfort

Personenhulpverlening

Geld

Bagage

Hulp & huur vervoermiddel

Geneeskundige kosten*

Extra sportuitrusting

Ongevallen

Reisrechtsbijstand

Optimaal**

Skiën en Snowboarden

Annulering € 1.500

Annulering € 3.500

Annulering € 5.000

Allrisk Annulering € 1.500

Allrisk Annulering € 3.500

Allrisk Annulering € 5.000

*alleen mogelijk als bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar een ziektekostenverzekering van kracht is.
**kiest u voor Optimaal dan is de dekking inclusief bagage, geld, geneeskundige kosten en Reisrechtsbijstand. Dit is altijd Wereld dekking.

Waarnemer meeverzekeren,
Naam en voorletters
geboortedatum

m

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Eerdere schade
Hebt u eerder schade geleden die onder de aangevraagde
verzekering zou zijn gedekt?
Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade
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ja

nee

v

AANVRAAG RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARAG SE
Steijnborg Verzekeringspakket Particulier

Steijnborg Assuradeuren B.V.

VRAGEN VOOR RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Dekking
Te verzekeren als

alleenstaande
gezin/ samenwonend

Gewenste dekking

A
A+B
A+B+C
A+B+C+D

Verkeer
Verkeer + Consument & Wonen
Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen
Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen +
Fiscaal & vermogen

Bij verzekering van uitsluitend module A bestaat de mogelijkheid de
dekking uit te breiden met contractsrechtsbijstand ten behoeve van
ja
nee
motorrijtuigen. Wilt u deze uitbreiding meeverzekeren?

Gewenste ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

5 jaar (korting van 3% op jaarpremies)
(Let op: u tekent hier voor een vijfjaarcontract
zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid)

Inkomsten
Inkomstenbron(nen)/ beroep/ uitkering aanvrager
Werkgever aanvrager
Inkomstenbron(nen)/ beroep/ uitkering partner

Geen partner

Werkgever partner

Eerdere geschillen / Te verwachten geschillen
Was u eerder voor rechtsbijstand verzekerd?

ja

nee

ja

nee

Werd u gedurende de afgelopen vijf jaar een verzekering
geweigerd, opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?

ja

nee

Bent u gedurende de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk vervolgd?

ja

nee

Was u gedurende de afgelopen vijf jaar partij in een arbeids-,
huur-, buren-, WAO- of andere geschil?

ja

nee

Verwacht u binnen afzienbare tijd bij een dergelijk geschil
betrokken te raken?

ja

nee

Vinden er op dit moment of in de nabije toekomst binnen het
bedrijf waar u werkt saneringen fusies of reorganisaties plaats?

ja

nee

Zijn u andere feiten en/ of omstandigheden bekend, die bij
het beoordelen van het risico van belang zouden kunnen zijn?

ja

nee

Heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de diensten
van een juridisch dienstverlener

ja

nee

Zo ja, bij welke maatschappij en tot wanneer
Heeft u de laatste vijf jaar een beroep op deze polis gedaan?

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit
geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen
worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar
u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de
verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht
heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de
verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.
Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in
de voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee
een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. De polisvoorwaarden van de ARAG ProRechtPolis® Particulier liggen bij Steijnborg ter
inzage en worden op verzoek voor het afsluiten van de verzekering kosteloos toegezonden. Ook kunt u de polisvoorwaarden lezen op de
internetsite www.steijnborgassuradeuren.nl.
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