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TOETREDINGSFORMULIER PREVOCA LANDMETERS-EXPERTEN
GEWAARBORGD INKOMEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Verzekeringnemer

Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE)

Naam + voornaam verzekerde
Geboortedatum

/

/

Beroep

1. ALGEMENE GEGEVENS
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Privéadres: straat

Nummer

Postcode:

Bus

Plaats

Geboorteplaats:
Tel.:

Fax

E-mail:
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geslacht

Man

Vrouw

Nationaliteit:

Burgerlijke staat

Bankrekeningnummer:
Naam van de rekeninghouder:
Rijksregisternummer:
(Dit gegeven kan zich op de achterkant van uw identiteitskaart bevinden)

PROFESSIONELE GEGEVENS
Naam:

Voornaam

Vennootschapsnaam:

Juridische vorm

Ondernemingsnummer:
Straat:

Nummer

Postcode:

Bus

Plaats

Tel.:

Fax

E-mail:

2. WAARBORGEN EN PREMIES
BASISWAARBORG
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Dagvergoeding

Type uitkering
Bedrag		
Carenzperiode
		

50,00 EUR
Keuze 1

14 dagen

Keuze 2

30 dagen

Indexatie van de dagvergoeding

2,5%

JA

Hospitalisatiedagen binnen de carenzperiode vergoed

JA

NEEN
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UITBREIDING VAN DE WAARBORG:
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Dagvergoeding

Type uitkering
Bedrag
		

Keuze 1

50,00 EUR

Keuze 2

100,00 EUR

Carenzperiode

Identiek aan uw keuze voor de Basiswaarborg

Indexatie van de dagvergoeding

JA

Hospitalisatiedagen binnen de carenzperiode vergoed

Identiek aan uw keuze voor de Basiswaarborg

Bedrag van de jaarlijkse brutopremie (excl. premietaks 9,25%):
LANDMETERS-EXPERTEN
Verzekerd dagbedrag

MET tussenkomst hospitalisatiedagen

ZONDER tussenkomst hospitalisatiedagen

Carenzperiode 14 dagen

Carenzperiode 30 dagen

Carenzperiode 14 dagen

Carenzperiode 30 dagen

Basiswaarborg 50 €

606 €

565,50 €

592,88 €

555,75 €

+ uitbreiding 1: 50 €

+ 606 €

+ 565,50 €

+ 592,88 €

+ 555,75 €

+ uitbreiding 2: 100 €

+ 1.212 €

+ 1.131,00 €

+ 1.185,64 €

+ 1.111,50 €

Betaler:

Opgemaakt te

Verzekerde

op

Handtekening van de verzekerde, met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:

Dit document is een verzekeringsvoorstel dat noch de verzekerde noch de verzekeraar wettelijk bindt. De dekking begint niet te lopen bij het ondertekenen van dit voorstel. Indien de verzekeraar binnen dertig
dagen na de ontvangst van het voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of
de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. Ondergetekende verklaart dat de verstrekte informatie juist en volledig is en is er zich van
bewust dat een onvolledige of onjuiste voorstelling van zaken de nietigverklaring van het contract als gevolg kan hebben.
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DOCUMENT INGEVULD TERUG TE STUREN
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN 27 APRIL 2016
U geeft aan Verzekeringen PRECURA, Romeinsesteenweg 564 A te 1853 Grimbergen, verwerkingsverantwoordelijke, toestemming voor
de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op en in het kader van
•

het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst waarbij u bent aangesloten,

•

het beheer van eventuele schadegevallen,

•

het verlenen van verzekeringsdiensten in het algemeen,

•

de naleving van de toepasselijke (verzekerings)wetgeving,

•

de naleving van de AssurMiFID-reglementering,

•

(direct) marketingacties,

•

de verwerking voor statistische doeleinden, en

•

de bestrijding van verzekeringsfraude.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst waarbij u bent aangesloten, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst, inclusief het beheer van de schadegevallen die u betreffen. Als u de
toestemming niet (verder) verleent om deze persoonsgegevens te verwerken, kan PRECURA de verzekeringsovereenkomst niet (blijven)
uitvoeren, inclusief het beheer van schadegevallen die u betreffen.
Wat uw gezondheidsgegevens betreft, deze worden door Verzekeringen PRECURA enkel en alleen verwerkt met het oog op en in het
kader van
•

het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst waarbij u bent aangesloten,

•

het beheer van eventuele schadegevallen, en

•

de bestrijding van verzekeringsfraude.

Ze worden met grote discretie verwerkt en uitsluitend door daartoe gemachtigde personen.
Deze verwerking omvat ondermeer de mededeling of overzending van (sommige van) uw persoonsgegevens, wanneer dit nodig of
aangewezen is, aan derde dienstverleners zoals herverzekeringsondernemingen, medische experten of advocaten die optreden voor
PRECURA.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig voor het beheer van de verzekeringsovereenkomst waarbij u bent aangesloten, het beheer van uw schadegeval(len), onze acceptatieverplichtingen betreffende uw risico en de wettelijke en reglementaire
bepalingen met betrekking tot de bewaring van documenten en/of gegevens.
U hebt een recht van inzage, een recht op rectificatie en wissing en een recht op beperking van de verwerking van uw persoons
gegevens conform de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziene voorwaarden.
U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor “direct marketing” doeleinden door u te
wenden tot de Maatschappij.
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan dat door middel van een gedateerd en ondertekend document vergezeld van
een kopie recto/verso van uw identiteitskaart te richten aan PRECURA.
Verzekeringen PRECURA verschaft u graag bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.
Eventuele klachten kunnen gericht worden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door de wet van 3 december 2017.

Naam + voornaam:

.........................................................................................................................................

Datum + handtekening:

.........................................................................................................................................
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