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VERZEKERINGSVOORSTEL ONDERNEMER
Terug te sturen aan: EUROMEX, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem 

of Rue E. Francqui 1, 1435 Mont-Saint-Guibert of polisbeheer@euromex.be

 VRAAG OFFERTE
 NIEUWE ZAAK
 BIJVOEGSEL aan polis Aanvangsdatum: Vervaldag:

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON
Naam: Referte:
FSMA-nummer: Producentennummer:

VERZEKERINGSNEMER
Naam Firma: Oprichtingsdatum vennootschap / Handelsregister:
Naam Zaakvoerder: Voornaam:
Straat: Nummer / busnummer:
Postcode: Gemeente:
Geboortedatum: E-mailadres:
Andere zetels / adressen:

Aantal actieve personen:
(de zaakvoerder en de inwonende gezinsleden worden als één persoon gerekend)
Beroep of aard van de bedrijvigheid: (uitgebreide omschrijving, eventueel met kopie statuten)

Jaarlijks zakencijfer/omzet: €
         - Bedrag gemiddelde aankoopfactuur: €
         - Bedrag gemiddelde verkoopfactuur: €
In welke landen bevinden zich de voornaamste afnemers/leveranciers?

De afnemers zijn:
 INDUSTRIE                      KLEINHANDEL                      GROOTHANDEL                     PARTICULIEREN                   ANDERE:

Werkt de onderneming met onderaannemers?    JA   NEEN
Stelt de onderneming zelf facturen op?    JA   NEEN
Voor land‐en tuinbouwbedrijven:
          - aantal geëxploiteerde ha:
          ‐ exacte activiteit:

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMER
Gewenste formule:

 ONDERNEMER (incl. bijstand na brand)  ONDERNEMER OP MAAT = ONDERNEMER + keuze uit
      Module CONCURRENTEN
      Module OVERHEID
      Module LEVERANCIERS
      Module KLANTEN
      Module WERKNEMERS
      Module EIGENAAR OF HUURDER
      Module EXTRA WAARBORGEN
        (alleen samen met alle overige modules)

Combinatie met 1 of meerdere voertuigen?  NEEN                         JA (gelieve voertuigen bij VERKEER op te geven)

RECHTSBIJSTAND VERKEER

Voertuig (personenwagen, moto, ...) Kenteken
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN (van de zaakvoerder)

Gewenste formule:
   

 PRIVELEVEN        PRIVELEVEN OP MAAT = PRIVELEVEN + keuze uit
     Module CONSUMENT
     Module WONING
     Module INKOMEN
     Module EXTRA WAARBORGEN
        (alleen samen met alle overige modules) 

Te verzekeren vakantieverblijf in België (geen bijpremie):

Straat: Huisnummer / busnummer:
Postcode: Gemeente:

RECHTSBIJSTAND PATRIMONIUM

Gewenste formule:

 WOONHUIS  ONROEREND GOED
 WOONHUIS met module HUURDER  ONROEREND GOED met module HUURDER

Soort gebouw Ligging Brandpremie (enkel bij onroerend goed)

ALGEMENE VRAGEN

Werd u (*) in de laatste 5 jaar veroordeeld voor vluchtmisdrijf, dronkenschap, intoxicatie, 
druggebruik, radardetectorgebruik, overdreven snelheid, niet‐verzekering, rijden zonder 
rijbewijs of tijdens rijverbod of voor het opzettelijk toebrengen van schade aan derden?

                              JA                      NEEN

Werd u (*) in de laatste 5 jaar opgezegd, geweigerd of onderworpen aan strengere 
verzekeringsvoorwaarden na schadegeval of na niet‐betaling van de premie/vrijstelling of is u 
(*) verzekerd via het Tariferingsbureau?

                              JA                      NEEN

Zijn u (*) omstandigheden bekend die op korte termijn redelijkerwijs tot een beroep op de 
waarborgen kunnen leiden?

                              JA                      NEEN

(*) Het antwoord op de vragen slaat zowel op de verzekeringnemer als op de te verzekeren (rechts)personen.

OPMERKINGEN

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de NV Euromex (Prins Boudewijnlaan 45, 2650 
Edegem), met als doel de volledige klantenservice, de eigen marketingacties en het beheer van polissen en schadegevallen. U kan deze gegevens bij 
ons steeds opvragen en kosteloos laten verbeteren. U kan zich tevens bij ons uitdrukkelijk verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor mar-
keting‐ acties. U stemt er mee in dat deze gegevens uitsluitend voor een optimale service, voor het polis‐ en schadebeheer en voor de bestrijding 
van het oneigenlijk gebruik van verzekeringen, kunnen doorgegeven worden aan leveranciers van informaticadiensten, verzekeringstussenpersonen, 
advocaten, experts en andere rechtsbijstandverzekeraars. Dit verzekeringsvoorstel verbindt noch Euromex noch de kandidaat-verzekeringsnemer 
tot het sluiten van de overeenkomst. Euromex verbindt er zich toe, binnen de 30 dagen na ontvangst van dit voorstel, ofwel aan de voorsteller een 
verzekeringsaanbod ter kennis te brengen ofwel de verzekering afhankelijk te stellen van een onderzoek ofwel de dekking te weigeren.

Gedaan op .......... /........... / .................
De verzekeringsnemer: De tussenpersoon, daartoe gemachtigd door zijn klant:




