Hiscox SA
Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8
B-1130 Brussel
T +32 (0)2 788 26 00
F +32 (0)2 788 26 01
E hiscox.underwiting@hiscox.be
I www.hiscox.be
Verzekeringsaanvraag Holiday Homes by Hiscox
Verzekeringnemer (met woonplaats in België)
Tussenpersoon
Naam of rechtspersoon
Naam
Voornaam of
m
v
Agentrekeningnummer HE
contactpersoon
bij Hiscox
Straat + nummer
Email adres
Postcode
Telefoonnummer
Woonplaats
Contactpersoon
Nationaliteit
E-mail adres
Gegevens risicoadres
Duitsland
Oostenrijk
Frankrijk (excl. Corsica)
Ierland
Nederland
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Italië
Land
Gelieve hier de Italiaanse Codice Fiscale in te voeren
___-___-_____-_____

Luxemburg

(Zonder opgave van de Codice Fiscale is de aanvraag ongeldig)

Andere landen : gelieve Hiscox te raadplegen voor offerte
Straat + nummer
Plaatsnaam
Postcode
Omschrijving van het te verzekeren risico
Verzekeringsdekking
Inhoud
Gebouw + inhoud
Soort woning
Woonhuis
Appartement
Indien u op één van volgende vragen met “Neen” moet antwoorden verzoeken wij U ons te contacteren per e-mail op
hiscox.underwriting@hiscox.be of per fax op +32 2 788 26 01
Informatie omtrent het te verzekeren risico
U verklaart hierbij:
Eigenaar te zijn van de te verzekeren woning of appartement en hier geen professionele activiteit wordt gehuisvest

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Periode van eventuele verhuring is lager dan 26 weken per jaar
Het eigen gebruik (bezetting) is meer dan 2 weken per jaar
Er zijn geen verbouwingswerken bezig aan het te verzekeren risico met een kostprijs boven de 25.000 EUR, noch zijn er
dergelijke werken voorzien binnen een tijdspanne van 12 maanden volgend op deze verzekeringsaanvraag.
Alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar hang-en sluitwerk (veiligheidssloten, veiligheidsdeur)
De laatste vijf jaren hebt u geen schades geleden waarvan de uitgave meer dan 5.000 EUR bedroeg?
De woning heeft een harde dakbedekking (geen rieten dak) is hoofdzakelijk gebouwd in harde materialen (indien houtbouw/chalet:
raadpleeg Hiscox voor een offerte)

Te verzekeren zaken
Indien de opgegeven bewoonbare oppervlakte meer dan 10% lager is dan de reële vloeroppervlakte zal de evenredigheidsregel worden
toegepast

Berekening voor: Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Luxemburg
Bewoonbare oppervlakte gebouw
Hoofdgebouw

___________m²

Nettopremie (excl. taksen)
X

Inhoud

3.15 EUR =

________________EUR (Minimumpremie 250EUR)

2.50 EUR =

________________EUR (Minimumpremie 200EUR)

Berekening voor: Frankrijk, Portugal Ierland, Verenigd Koninkrijk, Italië
Bewoonbare oppervlakte gebouw

Nettopremie (excl. taksen)

Hoofdgebouw
___________m²
Inhoud

4.20 EUR =

________________EUR (Minimumpremie 250 EUR)

3.00 EUR =

________________EUR (Minimumpremie 200EUR)

X

De totale bewoonbare oppervlakte van het gebouw mag niet groter zijn dan 300 m². Indien dit wel het geval is, gelieve Hiscox te
raadplegen voor een offerte. Wij garanderen de herbouwwaarde van uw woning tot 1.750,00 EUR / m² en de werkelijke waarde van
uw inboedel tot 500,00 EUR / m².
Hiscox SA, Belgische bijkantoor, gevestigd te Bourgetlaan 42 B8, 1130 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0683.642.934 en toegelaten door de Nationale Bank van België (“NBB” - de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar met maatschappelijke zetel te 35F Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, (Registre de
Commerce et des Sociétés: B217018). Ze staat onder toezicht van de Commissarat aux Assurances (“CAA” - 7, boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg, GrootHertogdom Luxemburg).
Telefoon 02/788.26.00

Fax 02/788.26.01

E-mail hiscox.info@hiscox.be

Website www.hiscox.be

Hiscox SA
Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8
B-1130 Brussel
T +32 (0)2 788 26 00
F +32 (0)2 788 26 01
E hiscox.underwiting@hiscox.be
I www.hiscox.be
Eigen risico
250 EUR
500 EUR

(korting 5% op de totale nettopremie (excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

1.000 EUR

(korting 10% op de totale nettopremie(excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

2.000 EUR

(korting 20% op de totale nettopremie(excl. taksen), wordt toegekend bij opmaak polis door Hiscox)

Aanvang verzekering
Ingangsdatum verzekering: ______/______/________ (00.00h)
Indien verschillende data:
Ingangsdatum verzekering gebouw: ______/______/________ (00.00h)
Ingangsdatum verzekering inhoud: ______/______/________ (00.00h)
De ingangsdatum mag niet vroeger of later zijn dan 90 dagen te tellen vanaf de datum van de verzekeringsaanvraag.
Hernieuwingsdatum ____/_____/_______

Slotverklaring
Onder voorbehoud dat de verzekeringsnemer op alle vragen betreffende de verklaring omtrent het te verzekeren risico met “ja” heeft
beantwoord, komt de verzekering tot stand bij de ondertekening van deze verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer.
Tenzij anders is bedongen, gaat de waarborg in de dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de verzekeringsaanvraag. De
verzekeraar zal de verzekeringnemer mededeling geven van deze datum. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid, behalve voor
overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik
van de kennisgeving, binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door de verzekeraar van de verzekeringsaanvraag. De
verzekeraar mag, behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, van zijn kant de overeenkomst opzeggen
binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de
kennisgeving ervan.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de polis beheerst door het Belgische recht. Elke klacht betreffende de overeenkomst kan
gericht worden aan de Ombudsdienst Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel en dit zonder afbreuk te doen aan het recht om
gerechtelijke stappen te ondernemen.

Ondertekening verzekeringnemer
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend,

Datum

Plaats

Handtekening

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te
wijzigen en te verwijderen.

Hiscox SA, Belgische bijkantoor, gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0683.642.934 en toegelaten door de Nationale Bank van België (“NBB” - de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar met maatschappelijke zetel te 35F Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, (Registre de
Commerce et des Sociétés: B217018). Ze staat onder toezicht van de Commissarat aux Assurances (“CAA” - 7, boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg, GrootHertogdom Luxemburg).
Telefoon 02/788.26.00

Fax 02/788.26.01

E-mail hiscox.info@hiscox.be

Website www.hiscox.be

