
Aanvraag- en wijzigingsformulier  klantnummer : _______________/______ 

PakketPolis voor Particulieren©
  adviseur :______________________ 

� vrijblijvende offerte � nieuwe aanvraag  � wijziging, polisnummer : _________________ 

1 Aanvrager   

Naam en voorletters : ______________________________________ �M �V Telefoonnr. prive :________________________________ 

Adres  : _____________________________________________ Mobiel telefoonnr. :________________________________ 

Postcode/woonplaats : _____________________________________________ E-mail adres :________________________________ 

Geboortedatum : ______/______/________Nationaliteit: _____________  Rijbewijs nummer : _____________________ 

Burgerservicenr. : _____________________________________________  Datum afgifte : ______/______/________ 

Beroep  : _____________________________________________  Categorie  : � A  � B  � C  � D  � E 

Bank- / gironummer :        

Partner  

Naam en voorletters : ______________________________________ �M �V Geboortedatum : ______/______/________ 

Beroep  : __________________________Nationaliteit: _________ Burgerservicenr. : ________________________________ 

Gezinsleden  Naam en voorletters  Burgerservicenr.   geboortedatum 

1_______________________________________________ _______________  �M �V ______/______/________ 

2_______________________________________________ _______________  �M �V ______/______/________ 

3_______________________________________________ _______________  �M �V ______/______/________ 

2 Contractgegevens 

Contractsduur 
1
):  � 1 jaar  � 3 jaar (3% korting) � 5 jaar (5% korting) 

Betaling per 
2
): � maand � kwartaal � half jaar � jaar  

Automatische incasso bij jaarbetaling: � ja � nee 
1
) Er geldt geen contractsduurkorting over de module levensverzekering. 

 

2
) Bij maand-, kwartaal- en half jaarbetaling is automatische incasso verplicht. Ook bij jaarbetaling kunt u kiezen voor deze gemakkelijke manier van betalen. 

Indien u “ja” hebt aangekruist machtigt u door ondertekening van dit aanvraagformulier Summa Assuradeuren cq. de maatschappij om jaarlijks de verschuldigde premies van uw, onder vraag 1 
ingevulde, bank- / girorekening af te schrijven. 

3 Gewenste verzekeringen 

Module motorrijtuigen Module aansprakelijkheid Module recreatie 

� auto � aansprakelijkheid � vakantiereis 

� motorfiets/bromfiets  � caravan 

� schadeverzekering inzittenden Module rechtsbijstand � kampeerauto 

Module wonen � rechtsbijstand � klassieker 

� woonhuis 

� inboedel Module medisch Module leven 
1
) 

 � ongevallen � uitvaart 
 

1) Er wordt geen korting verleent over premie van de module levensverzekering, deze telt echter wel mee in het aantal modules voor de pakketkorting. 
 

4 Motorrijtuigen algemeen 

Kenteken op naam van : � aanvrager/partner  � anders, nl ______________________________________________________ 

Wie zal doorgaans het te verzekeren motorrijtuig besturen? � verzekeringnemer/partner  � onderstaande bestuurder 

Relatie bestuurder tot verzekeringsnemer? :______________________________________________________________________________ 

Naam en voorletters : ______________________________ �M �V Beroep : ________________________________________ 

Adres   : _____________________________________  Rijbewijsnummer : ____________________ 

Postcode/woonplaats : _____________________________________  Datum afgifte : _____/_____/_________ 

Telefoon   : _____________________________________  Categorie  : � A  � B  � C  � D  � E 

Geboortedatum  : _____/_____/_________     

Heeft u recht op extra no-claim treden voor ‘tweede gezinsauto’   � nee  � ja 

Is uw motorrijtuig voorzien van beveiliging?     � nee � fabriek  � SCM klasse _____ 

Werd de bestuurder de rijbevoegdheid wel eens ontzegd?  � nee � ja,_____________________________________________ 

Is de bestuurder lijdende aan enige ziekte of lichamelijk afwijking? � nee � ja,_____________________________________________ 

Pakketkorting 

1 module 0% 

2 modules 3% 

3 modules 6% 

4 modules 9% 

5 modules 12% 

6 of meer 15% 



4.1 Auto 

 01 02 03 04 

Ingangs-/ wijzigingsdatum _____/_____/_________  _____/_____/_________ _____/_____/_________ _____/_____/_________ 

Gewenste dekking � WA  � WA � WA � WA 

 � WA + Beperkt Casco � WA + Beperkt Casco � WA + Beperkt Casco � WA + Beperkt Casco 

 � WA + Casco (all risk) � WA + Casco (all risk) � WA + Casco (all risk) � WA + Casco (all risk) 

No-claimbeschermer � Ja  � Nee � Ja  � Nee � Ja  � Nee � Ja  � Nee 

Merk ___________________  ___________________ ___________________ ___________________ 

Type ___________________  ___________________ ___________________ ___________________ 

Kenteken |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| 

Meldcode |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Carroserie uitvoering � bestelauto � bestelauto � bestelauto � bestelauto 

 � autobusje � autobusje � autobusje � autobusje 

 � stationwagen � stationwagen � stationwagen � stationwagen 

 � MPV � MPV � MPV � MPV 

 � coupé � coupé � coupé � coupé 

 � terreinwagen � terreinwagen � terreinwagen � terreinwagen 

 � cabriolet � cabriolet � cabriolet � cabriolet 

 � overige, ___________ � overige, ___________ � overige, ___________ � overige, ___________ 

Oorspronkelijke cat. waarde Eur_________________ Eur_________________ Eur_________________ Eur_________________ 

B.T.W. � Inclusief  � Exclusief � Inclusief  � Exclusief � Inclusief  � Exclusief � Inclusief  � Exclusief 

Schadevrije jaren ________________ jaar  ________________ jaar ________________ jaar ________________ jaar 

Accesoires pakket Eur 1.250,- (standaard) Eur 1.250,- (standaard) Eur 1.250,- (standaard) Eur 1.250,- (standaard) 

 � Eur 3.500,- � Eur 3.500,- � Eur 3.500,- � Eur 3.500,- 

 � Eur 5.000,- � Eur 5.000,- � Eur 5.000,- � Eur 5.000,-  

Belettering (Eur 1.500,-) � Ja  � Nee � Ja  � Nee � Ja  � Nee � Ja  � Nee 

Is het voertuig gefinancierd? � Ja  � Nee � Lease � Ja  � Nee � Lease � Ja  � Nee � Lease � Ja  � Nee � Lease  

Zo ja, naam leasemaatschappij ___________________ ___________________ ___________________ ___________________  

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________  maatschappij ______________________ polisnummer: ____________________ 

4.2 Motorfiets/Bromfiets 

Ingangs- / wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Gewenste dekking : � WA  � WA + Beperkt Casco � WA + Casco (all risk) � 3 jaar nieuwwaarde* 
*Alleen mogelijk voor een nieuwe motor als verzekerde de eerste eigenaar is. 

Merk en type  : ________________________________________________________________________________________________ 

Kenteken   :    Bouwjaar  : 

Meldcode (kent.deel I) :    Kilowatt**  :   kw 

Cylinderinhoud :   cc ** Alleen voor motorfiets 

Soort motorfiets : � sport  � scooter  � toer  � naked bike  � chopper � zijspan 

  � off road � aanhanger � anders, nl_______________________________________________________ 

Soort bromfiets : � versneller (geel kenteken)  � automaat (geel kenteken)  � snorfiets (blauw kenteken) 

  � brommobiel (geel kenteken) � zoemfiets (blauw kenteken) 

Oorspr. cat. waarde : Eur__________________  � incl. btw � excl. btw 

Dagwaarde  : Eur__________________  � incl. btw � excl. btw 

Aantal km per jaar? : � max. 6.000 km    � max. 12.000 km   � max. 20.000 km  � onbeperkt. 

Schadevrije jaren : _____________jaar  

Flexibele seizoenstop : � 3 maanden vanaf 1 jan.  � 4 maanden vanaf 1 dec.  � 5 maanden vanaf 1 nov. (vaste einddatum 1 april) 

Helm en kleding : � Eur ______________________________________________ (Minimaal verzekerd bedrag Eur 500,-/premie 2% van verzekerd bedrag.) 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij: _____________________ polisnummer: ____________________ 



4.3 Schadeverzekering inzittenden (en gezinsleden) en Ongevallenopzittenden 
 
Ingangs-/wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Schadeverzekering voor inzittenden   � premie Eur 45,- 
Verzekerd bedrag voor alle inzittenden te samen Eur 1.000.000,-  
Verzekerd is de schade die de verzekerde oploopt als gevolg van een ongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. 

Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden  � premie Eur 84,- 
Verzekerd bedrag voor alle inzittenden te samen Eur 1.000.000,-  
Verzekerd is de schade die de verzekerde oploopt als gevolg van een ongeval waarbij tenminste één motorrijtuig is betrokken, deze dekking is niet van kracht indien de verzekerde als bestuurder 
of passagier gebruik maakt van een motorrijwiel, scooter of bromfiets. 

 
Ongevallen opzittenden 2 personen   � premie Eur 25,- 
Verzekerd bedrag bij overlijden Eur 5.000,- en Eur 10.000 bij blijvende invaliditeit. 
 

Ongevallen opzittenden 3 personen   � premie Eur 40,- 
Verzekerd bedrag bij overlijden Eur 5.000,- en Eur 10.000 bij blijvende invaliditeit. 

 

5 Wonen, risico-omschrijving woonhuis en inboedel  

Risico-adres    : ________________________________________________________________________________ 
(indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens) 

Bouwaard en dakbedekking  : � steen/pannen  � anders,nl_______________________________________________ 

Bestemming     : � bewoning  � verhuur van ____________kamers / hele pand  

          � kamerbewoning  � anders nl. ______________________________________________ 

Staat van onderhoud   : � goed   � voldoende  � slecht 

Beveiliging van de woning middels : � BORG beveiliging (kopie certificaat bijvoegen)  � Politie Keurmerk (kopie bijvoegen) 

5.1  Woonhuis All Risk inclusief glas met garantie tegen onderverzekering 

Ingangs- / wijzigingsdatum  : _____/_____/_________ 

Verzekerd bedrag (herbouwwaarde) : Eur _________________met jaarlijkse indexering en Eur 100,- eigen risico.  

Vaststelling verzekerd bedrag  : � herbouwwaardemeter (voor garantie tegen onderverzekering, zie hieronder) 

     : � taxatierapport (voor garantie tegen onderverzekering, svp bijvoegen) 

     : � eigen opgaaf (geen garantie tegen onderverzekering) 

Brand / storm verzekering voor bijgebouwen 

Bestemming    : � agrarisch  � anders nl,_____________________________________________ 

Verzekerd bedrag (herbouwwaarde) : Eur _________________met jaarlijkse indexering (0,60%o premie) 

Bouwaard en dakbedekking  : � steen/pannen  � anders nl, ____________________________________________ 

Herbouwwaardemeter 

1. Inhoud woning + inhoud bijgebouwen ( garage, vrijstaande berging, hobbyruimte, kelder/souterain)   _______________m
3 

2. Type woning 
rij woning 2/1 kap vrijstaand Hoogbouw tm 

4 bouwlagen 
Hoogbouw 5 tm 8 

bouwlagen 
Type 

woning 

450,- p/m
3
 485,- p/m

3
 630,- p/m

3
 490,- p/m

3
 405,- p/ m

3
 

Keuze      

           Keuze bedrag _________________ 

3. Bouwdelen en kwaliteitsniveaus 
Fundering Dak&constructie Gevel Afbouw/Keuken Badkamer/toilet Woonkamer 

Bouwdelen 
en 

kwaliteitsni
veaus 

met heiwerk              0% 
niet meeverzekerd – 9% 
op zand                 – 4%  
flat                         – 3% 

Normaal 0% 
bijzonder  +3% 
plat  +9% 

normaal  0% 
hoogwaardig +2% 
bijzonder +8% 
hoekwoning +9% 

Standaard 0% 
Hoogwaardig +8% 
Luxe +15% 
luxe vrijstaand +8% 

Standaard 0% 
Hoogwaardig +4% 
Luxe +11% 
luxe vrijstaand +4% 

Standaard 0% 
Hoogwaardig +5% 
Luxe +15% 
luxe vrijstaand +5% 

keuze       

 
Totaal keuze _________________ 

Herbouwwaarde woning: (onderdeel 1 x onderdeel 2 x totaal onderdeel 3) 

______________(m
3
) X ______________(Eur) X ______________(%) = Herbouwwaarde woning: Eur______________  

Loopt de verzekering nog elders?  � nee 
� ja,verzekerd bedrag Eur ________________ einddatum: _____/_____/________ 

maatschappij: ______________________ polisnummer: _____________________ 

 

 

 



5.2 Inboedel All Risk met garantie tegen onderverzekering 

Ingangs- / wijzigingsdatum  : _____ /_____/_________ 

Verzekerd bedrag    : Eur _________________ met jaarlijkse indexering en Eur 100,- eigen risico. 

Vaststelling verzekerd bedrag  : � inboedelwaardemeter (voor garantie tegen onderverzekering, zie volgende pagina) 

       � taxatierapport of inventarisatielijst (voor garantie tegen onderverzekering, svp bijvoegen) 

       � eigen opgaaf (geen garantie tegen onderverzekering) 

Buitenhuisdekking bijzondere bezittingen : � maximaal 10% van het verzekerde bedrag (premie 1%o)  

Glasdekking    : � glasdekking voor huurwoningen (premie 0,60%o) 

Diefstalverzekering lijfsieraden  : Eur _________________ voor waarde boven Eur 2.500,- (premie 15%o) 

Eventuele huurdersbelangen via inboedelwaardemeter (zie volgende pagina). 

Loopt de verzekering nog elders?  � nee 
     � ja,verzekerd bedrag Eur ________________ einddatum: _____/_____/________ 

maatschappij: ______________________ polisnummer: _____________________ 

5.3 Inboedelwaardemeter 
 

 
 
 
1. Leeftijd   hoofdkost  
winner 
 
� 35 jaar en jonger 
� 36 t/m 50 jaar 
� 51 t/m 70 jaar 
� 71 jaar en ouder 
 
Punten  1. 
 
 
3. Oppervlakte alle 

verdiepingen in 
de woning 

 
� t/m 90m² 
� 91  m² t/m 140m²   
� 141m² t/m 190m²  
� 191m² t/m 300m²

  
 
Punten 3 
 

 
 
 

Punten 
 
 
 22 
 29 
 39 
 37 
  
________ 
 
 

Punten 
 
 
 
 0 
 6 
 18 
 23 
 
 
________ 

 
 
 
2.   Samenstelling huis-

houden 
 
� alleenstaande met/zonder 

inwonende kinderen 
� samenwonenden 

met/zonder inwonende 
kinderen 

Punten 2. 
 
 
4. Netto maandinkomen 

hoofd-kostwinner 
 
 
�  t/m          1.000,- 
� 1.001 t/m 2.000,- 
� 2.001 t/m 3.000,- 
� 3.001 t/m 4.850 
 
 
Punten 4. 
 

 
 
 

Punten 
 
 
 0 
 
 10 
 
  
_______ 
 
 

Punten 
 
 
 0 
 10 
 17 
 28 
 
 
 
________ 

 
 
 
5 Eventuele bijtellingen (voor 
zover niet apart verzekerd) 
 
� Lijfsieraden boven 6.000,- 
 
� Diefstalrisico boven 2.500,- 
 
         � nee  �  ja 
 
� audio, video en computer  

boven 12.000,- 
 
� antiek, kunst, en (muziek) 

instrumenten boven 15.000,- 
 
� huurdersbelang   

boven 6.000,- 
 
 
Totaal bedrag 5 
 
 
 
 
 

  
 
 

Bedrag 
 
 
__________ 
 
 
 
 
__________ 
 
 
__________ 
 
 
__________ 
 
 
__________ 
 
 

 

Waarde inboedel: ________(Aantal punten 1 + 2 + 3 + 4 )  x Eur 1.000,- + ______________ (totaal bedrag 5) = Eur ___________________ 

 

6 Aansprakelijkheid 

Ingangs- / wijzigingsdatum  : _____/_____/_________ 

Te verzekeren personenen  : � éénpersoonshuishouden (premie Eur 32,50) 

          � meerpersoonshuishouden (premie Eur 55,50) 

Aanvullende dekkingen   : � jagersrisico (premie Eur 67,50, incl. certificaat) 

      � sterdekking  (premie Eur 13,50) 

      (verhuurde woning + oppas kinderen en/of dieren) 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij: _____________________ polisnummer: ____________________ 

 

 

 

 



 

7 Rechtsbijstand 

Ingangs- / wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Dekking   : � Module A:   Verkeer 

  � Module A+B:   Verkeer + Consument en Wonen 

  � Module A+B+C:  Verkeer + Consument en wonen + Inkomen 

  � Moduele A+B+C+D  Verkeer + Consument en wonen + Inkomen + Fiscaal en vermogen 

Bent u statutair directeur?           � nee  �  ja 

Was u gedurende de afgelopen vijf jaar partij in een arbeids-, huur, buren- WAO- of ander geschil?    � nee  �  ja 

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

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

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan?     � nee  �  ja 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij: _____________________ polisnummer: ____________________ 

 

 

8 Recreatie 

8.1 Vakantiereis 

Ingangs- / wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Verzekerden   : � verzekeringsnemer   � partner    �kinderen, aantal :______ 

Verzekeringsgebied  : � wereld   � europa 

Dekking vakantiereis    ���� basisdekking (verplicht)   � hulp & huur vervoermiddel  � sportuitrusting Eur 2.500,- 

   � bagage   � ongevallen   � sportuitrusting Eur 5.000,- 

      � geneeskundige kosten  � recreatiedekking Nederland � geld 

     � winter-/bijzondere sporten  � topdekking  (duur lpt en hoogte bedrag )  � personal service 

Dekking annulering  : � annulering   � waarnemer, naam ____________________ 

  � garantie annulering  � samengestelde reis 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij: _____________________ polisnummer: ____________________ 

 

 

8.2 Recreatie motorrijtuig 

Ingangs- / wijzigingsdatum: _____/_____/_________ 

Gewenste dekking :� WA   � WA + Beperkt Casco � WA + Casco (all risk) 

Merk en type  : ________________________________________________________________________________________________ 

Kenteken   :    Catalogus waarde : Eur_____________________________________ 

Meldcode (kent.deel I) :    Dagwaarde : Eur_____________________________________ 

Ledig gewicht  :   kg Getaxeerde waarde : Eur_______________________(kopie rapport bijsluiten) 

Bouwjaar  :    Accessoires : Eur_____________________________________ 

Datum afg. kent.deel 1 :    Waarde geluidsapp : Eur_______________________(boven Eur 500,-) 

Brandstof  :� benzine   � diesel   � LPG 

Soort auto  :� personenauto  � sportauto   � cabriolet  � kampeerauto 

In welke ruimte wordt het motorrijtuig gestald? � garage aan huis   � anders, ________________________________________ 

Bevinden zich hier meerdere motorrijtuigen?  � nee    �ja, aantal _____ 

Hoeveel dagen per jaar maakt u gebruik van uw motorrijtuig? _______dagen, waarvan _______dagen in buitenland 

 

 



 

8.3 Klassieker (ook 4 en 8.2 invullen) 

   � veteraan (ouder dan 1949)  � oldtimer (ouder dan 1971)  � youngtimer (ouder dan 24 jaar) 

   � hobbytimer (ouder dan 19 jaar)  � sporttimer (tot 20 jaar, alleen specifieke merken/types) 

Aantal PK’s  : _________________________ Hulpverlening (Indien gewenst, via doorlopende reis) 

Gebruik klassieker : � uitsluitend recreatief � verhuur met vaste chauffeur � anders, te weten_________________________ 

Flexibele seizoenstop : � 3 maanden vanaf 1 jan. � 4 maanden vanaf 1 dec.  � 5 maanden vanaf 1 nov.(vaste einddatum 1 april) 

Werkt kilometer teller? : �  nee (tarief 10.000 km) � ja,  huidige stand kilometerteller_________________ 

Aantal km per jaar? : � max. 3.000 km    � max. 5.000 km   � max. 10.000 km 
 
 
De aanwezigheid van een personenauto voor dagelijks gebruik is een voorwaarde. 

 

8.4 Kampeerauto (ook 4 en 8.2 invullen) 

Is de auto als kampeerauto geleverd? : � ja   � nee, door welk bedrijf is de auto omgebouwd ___________________________ 

Hoe wordt het motorrijtuig gebruikt? : � recreatief � verhuur � dagelijks � anders, te weten__________________ 

Wilt u verhuur meeverzekeren?  : � nee   � ja, aantal weken per jaar ______verhuur door__________________________ 

Aantal km per jaar?   : � max. 7.500 km     � onbeperkt aantal km 

Uitbreidingen bij (Beperkt) casco  : � inboedel Eur: ________________________ 

       � (zonne-)luifel Eur: ________________________ 

Schadevrije jaren   : _____________jaar 

 

8.5 Caravan 

Ingangs- / wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Soort caravan:   : � vouwwagen  � toercaravan  � toercaravan in gebruik als stacaravan 

  � stacaravan  � Anders, nl ______________________________________________________ 

Merk / type   : ________________________________________________________________________________________ 

Kenteken   : ________________________________  Bouwjaar: ________________________________ 

Chassisnummer  : ________________________________ 

Huidige cataloguswaarde : Eur _____________________________________________________________ ( incl. vaste inventaris en toebehoren) 

Gewenste dekking  : � caravan casco  

� nieuwwaarderegeling 5 jaar (uitsluitend voor 1e eigenaar) 

� hagelschadedekking (indien hagelbestendig dak 50% korting, svp certificaat bijvoegen) 

  of de module(s) : � brand/diefstal en/of � storm (excl. hagel) en/of � aanrijding 

Uitbreidingen   : � voortent / luifel huidige cataloguswaarde  : Eur _______________________ 

      � aanbouw huidige cataloguswaarde   : Eur _______________________ 

      � inboedel totale nieuwwaarde   : Eur _______________________ 

Wordt de caravan uitsluitend voor vakantie gebruikt?  � ja    � nee, ook voor ___________________________ 

Wilt u particulier verhuur mee verzekeren?   � ja    � nee 

Verblijft caravan langer dan 3 maanden per jaar in buitenland? � nee    � ja, geen dekking voor sneeuw en hagelschade  

Waar wordt de caravan gewoonlijk gestald?  Straat ___________________________  plaats____________________________ 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij ______________________ polisnummer: ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Ongevallen 

Ingangs- / wijzigingsdatum : _____/_____/_________ 

Gezinssamenstelling  : � éénpersoonshouden 

      � meerpersoonshuishouden 

 
 

Dekking:   : � pakket 1 

      � pakket 2 

      � pakket 3 

Beroep / aard werkzaamheden : ________________________________________________________________________________________ 

Is één van de te verzekeren personen (gedeeltelijk) invalide?  � nee  � ja, bijzonderheden vermelden:_______________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Loopt de verzekering nog elders? 

� nee � ja, einddatum:_____/_____/_________ maatschappij: _____________________ polisnummer: ____________________ 

10.  Uitvaart 

Ingang- /wijzigingsdatum :_____/_____/_________ 

Verzekerden en verzekeringsvorm 

� Uitgebreide uitvaartverzekering in Natura 

 � inclusief indexering 

Verzekerden 

 � verzekeringnemer 

 � partner 

 � gratis kinderdekking (voor kinderen tot 18 jaar, indien 

     één van de ouders verzekerd is) 

of 

 � kinderen �1  �2  �3   

� Uitvaartverzekering in geld (minimaal Eur 1.000,- / maximaal Eur 12.500,-) 

 � natura clausule i.v.m. aftrekbaarheid premie (indienen van nota’s) 

Verzekerden en verzekerd bedrag 

 � verzekeringnemer Eur________________ 

 � partner   Eur________________ 

 � kinderdekking voor Eur 1,-- (voor kinderen tot 18 jaar, indien 

     één van de ouders verzekerd is max Eur 2.500,--) 

of 

  � kinderen �1  �2  �3 Eur________________ 

  

premiebetaling   � tot 65 jaar  � tot 85 jaar  � middels koopsom 

Begunstiging (bij uitvaart in geld)  � standaard begunstiging � afwijkende begunstiging, hieronder invullen. 

naam    geb.datum  m/v  relatie tot verzekeringnemer 

1. ______________________  _____/_____/_________ ______  _________________________________________ 

2. ______________________  _____/_____/_________ ______  _________________________________________ 

3. ______________________  _____/_____/_________ ______  _________________________________________ 

Gezondheidsverklaring 

Indien één van de verzekerden in de afgelopen 3 jaar aan enige kwaal, ziekte of gebrek heeft geleden dan graag onderstaand een toelichting. 

Verzekeringnemer  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Partner   � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 1  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 2  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 3  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Indien één van de verzekerden medicijnen gebruikt dan graag onderstaand een toelichting. 

Verzekeringnemer  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Partner   � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 1  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 2  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

Kind 3  � nee � ja, toelichting : ___________________________________________________________________________ 

 

Overlijden Invaliditeit 

 Rubriek A Rubriek B 

premie                       

alleenstaande 

premie          

gezin 

5.000,- 25.000,- 25,- 63,- 

5.000,- 50.000,- 41,- 105,- 

5.000,- 75.000,- 57,- 147,- 
 



11. Ondertekening 
 
Eerdere verzekering: 
Bent u of is één van uw gezinsleden ten aanzien van een verzekering als aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging of 
acceptatie onder beperkende voorwaarden / verhoogde premiestelling. Zo ja, dan graag toelichten.   � nee � ja* 
 
Strafrechtelijk verleden: 
Bent u of is één van uw gezinsleden in de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. U hoeft deze vraag alleen met ja te beantwoorden als er 
sprake is van een van de omstandigheden die in onderstaande toelichting staan vermeld.    � nee � ja* 
 
Slotverklaring: 
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord. 
Ondergetekende verklaart verder een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met Summa Assuradeuren bv en akkoord te gaan 
met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor 
het sluiten van de verzekering toegezonden. De betreffende voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.summa.nl. 
 
De looptijd van de verzekering is gelijk aan de door u gekozen contracttermijn. U kunt de verzekering aan het eind van de contracttermijn beëindigen, 
waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. De gekozen contracttermijn is van invloed op de hoogte van de premie. 
 
Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, Summa Assuradeuren bv een 
afwijkende premie vaststelt en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opneemt. 
 
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 niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan ertoe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt opgezegd. 
 
Machtiging: 
De machtiging tot automatische afschrijving van de bankrekening wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. 

*) toelichting indien een vraag met ja beantwoord is of eventuele andere mededelingen: 

 ___________________________   ___________________________    

                

                

 

 

Ingevuld te ________________________________________  Datum _____/_____/_________ 

 

 

Handtekening aanvrager _______________________________  Bijlage(n) __________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de vraag strafrechtelijk verleden: 
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter uitvoering van een opgelegd (straf)maatregel, in aanraking is geweest 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 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.) 
 
Nederland recht: 
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Verzekeringsmaatschappij/Risicodrager: 
De verzekering wordt door Summa Assuradeuren bv, als gevolmachtigd agent geregistreerd bij de Autoriteit financiele markten (AFM), afgesloten voor rekening en risico van de in de algemene 
voorwaarden vermelde verzekeringsmaatschappij(en). Iedere zodanige maatschappij(en) staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandse Bank 
NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
 
Persoonsgegevens: 
Bij aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa Assuradeuren bv verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het 
uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Op de 
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website 
van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500.) In het 
kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het 
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Het privacyregelement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl 
 
Klachteninstanties: 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de directie van Summa Assuradeuren bv, Postbus 5083, 5800 GB Venray. Wanneer het oordeel van de directie voor 
u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de 
goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Wie geen gebruik wil maken van de mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het 
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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