DSM ASSURANTIËN
PARTICULIERE VERZEKERINGEN
Het Overloon 1, 6411 TE HEERLEN – Postbus 6500, 6401 JH HEERLEN, Nederland
Tel. 045-5782981 – E-mail: dsm.verzekeringen@dsm.com

__________________________________________________________________________________
AANVRAAG DOORLOPENDE REIS-/ANNULERINGSVERZEKERING
(STANDAARD WERELDDEKKING, INCL. WINTERSPORT, INCL. MEDISCHE KOSTEN)
 nieuwe aanvraag
........…………………
ingangsdatum .....................................
 wijziging polisnr. /relatienr.
.......………………….
wijzigingsdatum ..................................
 verlenging tot 90 dagen
__________________________________________________________________________________
1 Aanvrager (DSM/DSM-gerelateerde bedrijven)
 man
 vrouw
naam ..............…………………………………..................
voorletters..........................…………..................
adres ………………………………………………...................
geboortedatum…………………………....................
postcode ……………………............……………...............
woonplaats .....................………………….............
werkgever .....................................……………………..
IBAN-nr. ………………..........................................
telefoon privé .......................................................
BIC-nr. ……….....................................................
telefoon werk .......................................................
emailadres ......................................................
__________________________________________________________________________________
2 Premiebetaling
Hoe geschiedt de premiebetaling?
 per maand (alleen mogelijk via automatische incasso)
 half jaar
 per jaar
*) Hierbij machtig ik DSM Assurantiën de verschuldigde premie automatisch af te schrijven van bovenstaand rekening nr.

Wenst u automatische afschrijving?
 ja
 nee
Handtekening: ………………………………………………………… d.d ………………………………………………….………….
__________________________________________________________________________________
3 Verzekerden
naam en voorletters
geboortedatum
1. ................................................................
..........................................
 man
 vrouw
2. ................................................................
...........................................
 man
 vrouw
kinderen meeverzekeren (inwonende/uitwonende studenten)?
1. ……………………………………….......................
..........................................
 man
 vrouw
2. ……………………………………….......................
..........................................
 man
 vrouw
3. ……………………………………….......................
..........................................
 man
 vrouw
4. ................................................................
..........................................
 man
 vrouw
5. ................................................................
..........................................
 man
 vrouw
__________________________________________________________________________________
4 Ongevallendekking
U kunt tevens het overlijdensrisico (A) en het invaliditeitsrisico (B) meeverzekeren. Zie verzekerde bedragen A + B.

Wenst u de rubrieken A en B mee te verzekeren*?
Wenst u de rubrieken A en B te verhogen?

 ja

 nee

 ja

 nee

*) Medewerkers van DSM/Sabic zijn reeds collectief verzekerd voor ongevallen.
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5 Geld en cheques/Reisbagage
Wenst u het bedrag voor geld en cheques te verhogen?*)
 ja
 nee
(max € 500 per polis; totaal verzekerd bedrag per polis mag niet meer dan € 1.000 bedragen)
Wenst u het bedrag voor reisbagage te verhogen?*) (max € 5000/polis)
 ja
 nee
*) Toeslag € 24,75/jaar

_________________________________________________________________________________
6 Meeverzekeren doorlopende annuleringsrisico
Optie 1
Premie
€ 1.200,-- per persoon per reis
 € 52,80/jaar 1 persoon
 € 79,20/jaar 2 personen
 € 105,60/jaar per gezin
Optie 2
a. € 1.200,-- per polis per jaar
 € 39,60/jaar
b. € 2.400,-- per polis per jaar
 € 59,40/jaar
c. € 3.600,-- per polis per jaar
 € 79,20/jaar
_________________________________________________________________________________
7 Vorige/bestaande verzekeringen
Zijn er ooit verzekeringen geweigerd, opgezegd of tegen bijzondere voorwaarden geaccepteerd/
voortgezet
 ja
 nee
Zo ja, waarom, door welke maatschappij en bij welke verzekering soort ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8 Overige mededelingen
Heeft U nog iets mede te delen dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang
zou kunnen zijn ?
 ja
 nee
Zo ja, s.v.p. bijzonderheden vermelden
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ingevuld te ……………………………………………………………

datum ………………………………….

handtekening aanvrager ………………………………………
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TOELICHTING
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en/of dekking; bij wijziging daarvan en bij schade worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door DSM Assurantiën verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In verband met het uitvoeren van een verantwoord
acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Nationale Nederlanden persoonsgegevens bij de Stichting CIS te Den Haag
raadplegen en daar in geval van een gemelde schade laten opnemen. Hiervoor geldt het privacy-regelement van de
Stichting CIS. Zie ook: www.stichtingcis.nl.
DSM Insurances BV, hierna: “DSM Assurantiën” verwerkt uw persoonsgegevens voor het realiseren van
verzekeringsovereenkomsten, ter voorkoming van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de
verwerking van uw gegevens is het privacy statement van DSM Assurantiën van toepassing. U vindt dit privacy statement
op www.dsm.nl/verzekeringen. Omdat DSM Assurantiën de gevolmachtigde is van Nationale Nederlanden, verwerkt
Nationale Nederlanden uw persoonsgegevens voor het op dit formulier genoemde verzekeringsproduct. Op deze
verwerking is het privacy statement van Nationale-Nederlanden van toepassing. Dit vindt u op www.nn.nl/privacy. Beide
partijen zijn zelfstandig verwerkersverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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BIJLAGE VERZEKERDE BEDRAGEN PER PERSOON
A.

B.

D.

E.

F.

overlijden
- als gevolg van een ongeval *
. voor kinderen tot 14 jaar
. voor personen van 70 jaar en ouder

€ 12.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

algehele blijvende invaliditeit
- als gevolg van een ongeval *
. voor kinderen tot 14 jaar
. voor personen van 70 jaar en ouder

€ 50.000,00
€ 62.500,00
€ 12.500,00

medische kosten
- medische kosten
- echter voor tandheelkundige hulp max. per element
- echter nimmer meer dan
(**) boven de bestaande ziektekostenverzekering of –voorziening
extra kosten :
- w.o . huur vervangend vervoermiddel per dag
- w.o . kosten hulpverlening Alarm Service Centrale
reddings-, repatriering- en transportkosten vervoer
stoffelijk overschot

kostprijs(**)
€ 225,00
€ 1.000,00

€ 75,00
kostprijs

kostprijs

G1.

reisbagage (primier risque) per polis
(eigen risico € 45,00 per gebeurtenis)

€ 2.500,00

G2.

geld en geldwaardige papieren per verzekerde

€ 125,00

H.

reisrechtsbijstand

* Indien het ongeval is ontstaan tijdens het besturen van of meerijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer,
worden de bedragen van A en B met 50% verlaagd.
Premie per jaar
- per persoon (excl. ongevallen)
- per gezin

€
€

24,75
74,25

Incl. A - en B- dekking bedraagt de premie:
- per persoon
- per gezin

€
€

35,75
107,25

Indien de rubrieken A en B worden verhoogd tot resp.
A:
€ 25.000,00 / 5.000,00 / 5.000,00
B:
€ 75.000,00 / 100.000,00 / 18.750,00
dan worden de jaarpremies:
- per persoon
- per gezin

€
€

41,25
123,75

Toeslagpremie verhogen geld en cheques met max. € 500,00 per
polis; totaal verzekerd bedrag per polis mag niet meer dan € 1000 zijn

€

24,75

Toeslagpremie voor verdubbeling bedrag reisbagage tot € 5.000,00
per polis.

€

24,75
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