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Aanvraagformulier
Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Leest u eerst het formulier aandachtig door alvorens
u begint met invullen.
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

1 Verzekeringnemer
Naam

Voorletters en eventuele titulatuur

		

Correspondentieadres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer privé

Mobiel telefoonnummer

		

Zakelijk telefoonnummer

E-mail adres

		

Beroep/ Bedrijf

Geboortedatum

		

Man
IBAN Bankrekeningnummer

www.axa-art.nl

Vrouw

tailorMade
2 Gegevens gebouw
Risico-adres (Indien u een tweede woning bezit, in het buitenland, verzoeken we u hiervoor vriendelijk een tweede
aanvraagformulier in te vullen.)

Bouwjaar
Is het gebouw monumentaal?
Nee
Beschermd stadsgezicht
Rijksmonument

Ja, te weten:
Gemeentemonument
Provinciaal monument

Wordt er in het gebouw anders verwarmd dan door middel van gas, olie of electriciteit?
Nee
Ja, namelijk		

Is er een open haard aanwezig?
Nee
Ja

Zo ja, is er een vonkenvanger aanwezig?
Nee
Ja

Bestemming gebouw
Permanente bewoning
Anders, te weten

Recreatiedoeleinden / tweede woning

Bouwaard / dakbedekking
Steen / beton met mastiek / pannen dak

Steen/beton met rieten schroefdak
(verklaring rietdekker bijvoegen)

Anders, te weten

Soort gebouw
Bungalow/Landhuis
Anders, te weten

Ligging
Vrijstaand
In rij

Appartement

Woonhuis

Afgelegen
Bebouwde kom

Villawijk
Buiten bebouwde kom
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Aantal bijgebouwen

Bestemming

		

Bouwaard

		

Onderhoudstoestand van het gebouw
Goed
Matig

Slecht

Wordt het gebouw momenteel of in de nabije
toekomst verbouwd?

Ja		

Nee

Indien ‘ja’ ligt de aanneemsom hoger
dan € 100.000,-?

Ja		

Nee

Aard werkzaamheden

Leegstand van

tot

		

3 Preventie
Hang- & Sluitwerk
Zijn alle buitendeuren en ramen voorzien van deugdelijk, afsluitbaar hang- en sluitwerk?
Nee
Ja, klasse:
SKG **
SKG ***
Overig, te weten

Alarminstallatie
Is de woning voorzien van een alarminstallatie?
Nee

PKVW

Ja, preventieklasse

(kopie beveiligingsbewijs bijvoegen)
Zonder doormelding

Met onderhoudscontract?

Met doormelding, naar:
Particuliere Alarm Centrale
Sleutelhouders (kopie opvolgingsplan bijvoegen)
Ja

Nee
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Kluis
Beschikt u, in de gebouwen waar u een verzekering voor aanvraagt, over een kluis?
Nee
Ja, merk en model:

Is de kluis

Verankerd

Ingemetseld

Vrijstaand
(Gewicht / kg)
Is de kluis geplaatst in een door het alarm gedetecteerde ruimte?
Ja
Nee
Overig
Zijn er overige preventieve maatregelen genomen?
Nee

Ja, te weten

4 Te verzekeren rubrieken
Rubriek A “Gebouwen & Huurdersbelang”
Gewenste ingangsdatum

Herbouwwaarde hoofdgebouw (in Euro):		

Herbouwwaarde bijgebouw(en) (in Euro):		

Totaal Gebouwen & Huurdersbelang (in Euro):		

Rubriek B “Algemene Inboedel”
Gewenste ingangsdatum

Reguliere inboedel (in Euro):		

Audiovisuele- & computerapparatuur (in Euro):		

Overig (in Euro):		

Totaal (in Euro):		

Eigen risico (voor Rubriek A & B)
Standaard € 450,- per gebeurtenis
€ 2.500,- per gebeurtenis (15% premiekorting)

€ 1.000,- per gebeurtenis (10% premiekorting)
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Rubriek C “Kunst & Verzamelobjecten”
Gewenste ingangsdatum
Taxatie rapport en/of specificatielijst aanwezig:

Nee

Ja, datum rapport en/of specificatielijst
(kopie rapport bijvoegen)		
Niet breekbare kunstvoorwerpen (in Euro):
(schilderijen, antiek meubilair e.d.)		

Breekbare kunst (in Euro):		

Objecten in de open lucht (in Euro):		

Overige kunst- en verzamelobjecten (in Euro):		

Totaal (in Euro):		

Rubriek D “Sieraden, juwelen & horloges”
Gewenste ingangsdatum
Taxatie rapport en/of specificatielijst aanwezig:

Nee

Ja, datum rapport en/of specificatielijst
(kopie rapport bijvoegen)		

Sieraden & juwelen (in Euro):		

Horloges (in Euro):		

Totaal (in Euro):		

Rubriek Aansprakelijkheid Particulier
Gewenste ingangsdatum
Verzekerde limiet

€ 1.250.000,-		

€ 2.500.000,-

Hoedanigheid		

Alleenstaand		

Gezin
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Rubriek Doorlopende Reisverzekering
Gewenste ingangsdatum

Geboortedatum oudste kind
Aanvullende dekkingsopties
Standaard annuleringsverzekering
(€ 4.000,- per reis)

Aanvullende annuleringsverzekering
€ 10.000,- per reis
€ 15.000,- per reis

ja			
nee
Rubriek Cyberverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulier en doorlopende reisverzekering worden niet verzekerd door AXA ART
Versicherung AG maar zullen worden verzekerd bij Reaal Verzekeringen via de assuradeur van Loon Volmacht B.V. die
optreedt als gevolmachtigde van Reaal. Cyberrisk verzekering wordt verzekerd door LAR, rechtsbijstandverzekeraar
en onderdeel van AXA Group.

5 Verzekeringsverleden
Welke van de op uw naam aangevraagde verzekeringsdekking(en) op naam van u zijn op dit moment bij andere
verzekeraars ondergebracht?

Soort verzekering

Contractsvervaldatum

Verzekeraar

Polisnummer

Heeft een verzekeraar u ooit één of meerdere verzekeringen opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden
geaccepteerd of voortgezet?
Ja		

Nee

Zo ja, wanneer en waarom?

Geleden schade gedurende de afgelopen 5 jaren
Heeft u de laatste vijf jaren al eens schade geleden door een gebeurtenis waartegen de aangevraagde verzekering
dekking biedt?
Ja		
Schadedatum

Nee
Oorzaak

Schadebedrag (in Euro)
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Strafrechtelijk verleden
Bent u, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar
voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?
Ja		

Nee

Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen
de afgelopen acht jaar tot strafrechterlijke vervolging hebben geleid.
Onder strafrechterlijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een stafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechterlijke
veroordeling tot straf, een maatregel of geldboete.
Feit

Datum

Omschrijving vervolging

Slotvraag
Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons in verband met de beoordeling van het aangeboden risico én
van de persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
Ja

Nee

Slotverklaring
U bevestigt hiermee, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig
zijn en dat u mededeling hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel
het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.
Toelichting op art. 7:928 BW
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten
mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing
van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen.
Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet
of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het
verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken
van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend,

		

Plaats

Datum ondertekening

Handtekening

Registratie persoonsgegevens benodigd voor deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door ons
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
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