AANVRAAGFORMULIER ASSURIA WOONPOLIS

(nieuwe verzekeringen)

GEGEVENS VERZEKERINGNEMER
Klantnummer

:

Naam

:

Geboortedatum

:

Voornamen (voluit):
Geboorteplaats:

Geslacht: M V

Incasso / Post /
Correspondentie-adres :
Nationaliteit

Woonplaats:

:

ID/Paspoortnummer:

Telefoonnummers
Huis

:

Mobiel:

Werk:

Fax nummer

:

E-mailadres:

Bankinstelling

:

Bankrekeningnummer:

ALGEMENE VRAGEN
a. Heeft u ooit schade gehad?  Nee  Ja

Zo ja, in welk jaar?

b. Is er op dit moment enige schade in behandeling?  Nee

 Ja; Indien ja, soort schade

In behandeling bij maatschappij
De omvang van de schade in geld uitgedrukt bedraagt  SRD

 USD  EUR

Oorzaak van de schade
c. Is er ooit een gelijksoortige verzekering geweigerd of opgezegd door een verzekeringsbedrijf?

 Nee

 Ja

Zo ja, door welke maatschappij en waarom?
d. Loopt er elders nog een gelijksoortige verzekering?
Polisnummer:

 Nee

 Ja; zo ja, Naam maatschappij

Verzekerd bedrag  SRD  USD  EUR

e. Heeft u verder nog iets van belang mede te delen?  Nee

Vervaldatum:

 Ja

1. RISICO-ADRES (adres van het te verzekeren object)
Straatnaam

:

Plaats/Wijk

:

Huis(BR)-nummer/Perceel-nummer:

2. PRODUCTINFORMATIE
a. Kies uw gewenst(e) verzekeringsproduct(en)
 Woonhuis, a.u.b. specificatie (bijlage 1) invullen
Bent u eigenaar van het woonhuis?  Ja  Nee, wie is dan de eigenaar?
 Inboedel, a.u.b. specificatie (bijlage 2 of 3 ) invullen.
Bent u eigenaar van de inboedel?  Ja  Nee, wie is dan de eigenaar?
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b. Valuta:  SRD  USD  EUR
c. Termijn:  1 jaar doorlopend  3 jaar doorlopend (Korting ½ x jaarpremie)  5 jaar doorlopend (Korting 1x jaarpremie)
d. Ingangsdatum verzekering
e. Wie is de begunstigde indien er uitgekeerd moet worden bij schade?
 Verzekeringnemer  De bank, naam bank

 Anders, namelijk*
*Kopie notariële akte vereist, indien bij vraag 2a woonhuis is aangekruist.

3. DEKKING WOONHUIS / INBOEDEL
a. Rubrieken
Woonhuis
Rubriek 1: (VERPLICHT) Brand, blikseminslag, bluswaterschade, vliegtuigschade en explosie,

aan te vullen met:
Rubriek 2: Storm / Rukwinden
Rubriek 3:* Inbraak, vandalisme na inbraak (woonhuis) |Diefstal e/o vandalisme na inbraak (inboedel)
Rubriek 4: Diversen w.o. plunderingen, relletjes, aanrijding en aanvaring, onvoorzien uitstromen van water
Rubriek 5: Glasschade (Woonhuis) | Huurdersbelang (Inboedel)
Rubriek 6: Assuria Home Assistance (AHA)
Indien rubriek 3 gewenst is, volgt er altijd een inspectie.
b. Waar bevinden de gascylinders zich?  binnen het pand
c. Gebruik:  permanent bewoond

Inboedel



 buiten het pand

 niet permanent bewoond, reden aangeven

 onbewoond, reden aangeven

Reden:
d. Categorie woning, o.b.v. materiaalgebruik (z.o.z. bijlage 1 voor toelichting)
Aankruisen wat van toepassing is:  basis
 standaard
 standaard plus
e. Staat van onderhoud

 zeer goed  goed

f. Constructie van het gebouw

 Steen

 Grotendeels steen (≥ 75%)

 Hout

 Grotendeels hout (≥ 75%)

 50% steen / 50% hout

 luxe

 super luxe

 redelijk

 Anders,

ONDERTEKENING
U verklaart hierbij
• aanvaarding van toepassing van de Algemene Voorwaarden, de woordenlijst en alle voor de verzekeringsovereenkomst(en) geldende
bijzondere voorwaarden. Het is u bekend dat deze documenten ter inzage liggen bij Assuria Schadeverzekering N.V., verder te noemen
Assuria en dat Assuria u deze op verzoek onmiddellijk en kosteloos toestuurt.
• dat alle gegevens in de aanvraag van deze verzekeringsovereenkomst(en) volledig en naar waarheid hebt verstrekt en dat u akkoord
gaat met alles wat hierboven vermeld staat. Dit geldt ook voor hetgeen is vermeld betreffende artikel 320 WvK.
• akkoord te gaan dat Assuria ten alle tijden gerechtigd is uw verzekerd object te inspecteren op afspraak.
• akkoord te gaan dat Assuria zich het recht voorhoudt om, indien er sprake is van een onjuiste verzekerd bedrag, de offerte of polis aan
te passen.
• tot slot alle jaarlijks verschuldigde bedragen voor deze verzekeringsovereenkomst(en) aan Assuria te betalen.

Verzwijging
Toelichting op artikel 320 Wetboek van Koophandel (ook wel verzwijgingsartikel genoemd)
Het is belangrijk dat u alle vragen volledig en naar waarheid invult. Assuria heeft het recht een verzekering ongeldig te verklaren en
uitkeringen te weigeren als blijkt dat bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie is gegeven.

Surinaams recht
Op deze verzekering is Surinaams recht van toepassing en is uitsluitend de Surinaamse rechter bevoegd te oordelen over geschillen
hieromtrent.
Datum

Handtekening verzekeringnemer
Naam en handtekening Assuria tussenpersoon
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BIJLAGE 1 DEKKING WOONHUIS
a. Wat is de herbouwwaarde van het te verzekeren woonhuis?  SRD  USD  EUR
Indien aanwezig, copie taxatie rapport toevoegen
b. Jaar van de bouw

b. Jaar laatste renovatie/ uitbreiding

c. Bouwoppervlakte (lengte x breedte)

m2

d. Zijn er belendingen op een afstand van minder dan 5m (berekend van muur tot muur; terreinafscheiding niet meegerekend)
Vanaf de straat kijkend naar uw woning:  Nee  Ja
Zo ja, wat is de constructie:
1. Linkerkant

:

2. Rechterkant :

3. Achterkant :

4. Voorkant

:

e. Zijn er meerdere objecten op het terrein die u wilt meeverzekeren? *(bij meerdere objecten, de waarde en bestemming per object aangeven)
 Nee
 Ja, wat is de waarde en bestemming:  SRD  USD  EUR

f. Is het pand in aanbouw?  Nee

 Ja, hoever is de bouw gevorderd

g. Wenst u uw terreinafscheiding ook mee te verzekeren?

 Nee  Ja

h. Vindt er aftapping van stroom plaats? *(zie definitie stroomaftapping)  Nee  Ja
*Deﬁnitie stroomaftapping: stroom afname/afgifte van/naar het ene pand t.b.v. van een ander pand

Voor accoord:
Datum
Handtekening verzekeringnemer
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Bijlage 1 TOELICHTING MATERIAAL GEBRUIK
Categorie woning op basis van materiaal gebruik
standaard plus
(standaard en luxe)

luxe materiaal

super luxe materiaal

stroken fundering/
schotels

stroken fundering/schotels
met vloerhoogte >60cm
boven m.v.

stroken fundering/
schotels met verhoogde
voet

stroken fundering met
verhoogde voet, heipalen
fundering

beton en houten
planken, houten
stroken

enkelhardgebakken,
glazuurtegels

dubbelhardgebakken

dubbelhardgebakken,
laminaat, parket

graniet, marmer,
natuursteen

binnen muren

steen, triplex

steen, pvc

steen, hout schroten,
cementboard

steen 4''/6'', glas 5-10mm

gestorte muren,
6'' muren/gelaagd glas

buiten muren
(gevelbekleding)

steen, hout

steen, hout, pvc

steen, hout, cementboard

steen, hout, composiet,
glas incl. puien, gestorte
muren, Kunststoffen z.a.
keralit platen, vinyplusrabat delen, keramische
gevelbekleding, milyt,
eurotex

Sandwichpanelen bedekt
met marmergranulaten,
massiefgraniet, kunstgraniet
etc., graniet, marmer,
mozaik glas

plafonds

hardboard/triplex

triplex, pvc

pvc, gips

gips, houten schroten,
geperforeerd staal

gips plafonds met nivo
verschillen, drop plafond
tegels

ramen

shutters, houten
draai ramen, hout,
glas combinaties

horizontaal en verticale
schuiframen, colonial
(hout of aluminium)

alu/glazen ramen, schuiframen Alu pro/Fernandes/
Kuldipsing kwaliteit

security shutter ramen,
schuiframen, uitzetramen,
awning windows, tuimelramen, valramen

gelaagd glas, kogelvrij
glas, projectie ramen,
taatsramen, parallel
afstelramen

deuren

gladde, houten
schroten

paneel, houten
schroten, gladde

massieve paneel deuren,
metalen louvre deuren

paneel, houtsnijwerk,
alu glas, metalen security
deuren

hard houten deuren
(basralocus, ceder) houtsnijwerk, alu glas,
metalen security deuren

keukens

multiplex, steen,
beton

mdf, hout, hard plastic
dekbladen

mdf, hardhout met gehard
glas, kunstgranieten
dekbladen.

mdf, hdf, hout met quarts
dekbladen, afzuigkap,
kookeiland

masief hout, hdf met
granieten, marmeren
dekbladen, kookeiland en
afzuigkappen

sanitair

eenvoudige
staande closetten,
kranen en
wasbakken

eenvoudige staande
closetten, kranen en
wasbakken

staande/wand closetten,
wastafels

wastafels, wandcloset
met inbouw reservoirs,
ligbad, kranen vd orde
grohe en sphinx etc.

jacucci's, elektronische
wastafel kranen kranen
vd orde grohe en sphinx
etc., wandclosets met
inbouw reservoirs,
douche- en stoomcabines

dak

zink golfplaten

zink golfplaten,
trapezium platen

trapezium platen

alu glas serres, zinkgolf,
trapezium, dakpannen

shingles, bitumen, leien,
polyester golfplaten,
constructief(dakkappellen),
hoge kap, veel dakvlakken

isolatie
materiaal
(op de vliering)

geen

geen

glaswol

glaswol, minerale wol,
steenwol, xps, eps,
vlokkenschuim, etc

glaswol, minerale wol,
steenwol, xps, eps,
vlokkenschuim, etc

installaties

1fase 127/220V

2 fase 127/220V,
brandalarmsystemen,
wired internet

3 fase 127/220V,
brandalarmsystemen,
wireless internet

2 tot 3 fase 127/220V,
brandalarmsystemen,
inbraak alarm, wireless
internet, koud/warm
installatie, kabel tv

Vanaf 3 fase 127/220V,
inbraak alarmsystemen,
cctv (closed circuit tv),
brandalarmsystemen,
wireless interrnet, kabel tv,
RWA, backup installaties
z.a. generator, koud en
warm installatie

beveiliging

rondijzer ( Ø6-Ø8 )

rondijzer vanaf
Ø10 / □ 20-25 meubel
of constructiebuizen

rondijzer vanaf
Ø12 / □ 25-30 meubel of
constructiebuizen, wired
inbraak alarmsysteem

RVS, gietijzer

RVS, gietijzer met patronen

Koelsystemen

window units

window, split units

split units

splitunits, casette units

splitunits, casette units,
centrale koelsystemen

Kapconstructies

eenvoudig (zadel/
lessenaarsdak)

enveloppedak
(4 hoekkepers)

dak met minimaal 2 kilkepers

meerdere dakvlakken met
meerdere hoek- en kilkepers

meerdere dakvlakken met
meerdere hoek- en kilkepers

Onderdeel
van het huis

Basis materiaal

Fundering

plaatfundering

vloerafwerking
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Bijlage 2
ASSURIA INBOEDEL VERZEKERING
Bij inboedelverzekering bijgaande specificatie invullen / wijzigen
 Dekking USD 5.000 (of Euro 5.000 of SRD 35.000)
 Dekking USD 15.000 (of Euro 15.000 of SRD 100.000)
STANDAARDDEKKING

Dekking USD 5.000

Dekking USD 15.000

Items

USD

USD

Woonkamer
Bankstel
DVD-speler/ Video
Gordijnen/ Vitrages/ Lamellen
Lampen
Audio apparatuur
Telefoon/ GSM (3X)
Televisie/ Flatscreen/ Plasma
Vloerbedekking

300
50
150
100
150
400
300
100

1.000
200
500
500
500
600
750
500

Keuken/eetkamer
Toasteroven
Eetstel
Kookfornuis
Ijskast
Keukengerei
Microwave

50
200
200
300
100
150

100
500
200
500
250
250

Slaapkamer
Airco/ Window/ Split unit (aantal B.T.U.) 2X
Bedden en matrassen (3X)
Comodes
Cosmetica
Kleding
Klerenkasten (los)
Schoeisel
Ventilator

300
800
100
100
300
500
300
50

1.000
1.200
150
250
1.000
1.500
500
50

TOTAAL

5.000

Diversen
Computer met toebehoren of Laptop
Gereedschappen
Hydrofoor met toebehoren
Stofzuiger
Strijkijzer
Terrasset
Wasmachine (Wasautomaat / Droger)
Fietsen

1.000
200
1.000
50
50
250
200
250

TOTAAL

Voor accoord:
Handtekening verzekeringnemer

A1.5.11_Aanvraagformulier Woonpolis_versie 2018

15.000

Naam en handtekening Assuria tussenpersoon

pagina 5

Bijlage 3
ASSURIA INBOEDEL VERZEKERING
Bij inboedelverzekering bijgaande specificatie invullen / wijzigen
Note: Indien de waarde hoger/lager ligt dan de waarde van de standaarddekking deze gelieve aan te geven
in de kolom "Opgave Verzekerde”
Wenst u lijfsieraden te verzekeren?
 Nee
 Ja, waarde  USD  EURO  SRD
(De maximale uitkering voor lijfsieraden bij inbraak, gewelddadige beroving en afpersing (rubriek 3) is vastgesteld op SRD 10.000,of de tegenwaarde in USD of EUR)

STANDAARDDEKKING
Items

Standaard dekking
USD

Woonkamer
Bankstel
DVD-speler/ Video
Gordijnen/ Vitrages/ Lamellen
Lampen
Audio apparatuur
Telefoon/ GSM (3X)
Televisie/ Flatscreen/ Plasma
Vloerbedekking

1.500
200
700
700
700
1.000
1.500
700

Keuken/eetkamer
Toasteroven
Eetstel
Kookfornuis
Ijskast
Keukengerei
Microwave

150
750
1.250
1.500
500
350

Slaapkamer
Airco/ Window/ Split unit (aantal B.T.U.) 2X
Bedden en matrassen (3X)
Comodes
Cosmetica
Kleding
Klerenkasten (los)
Schoeisel
Ventilator

2.000
1.500
500
500
4.000
2.000
3.000
500

Diversen
Computer met toebehoren of Laptop
Gereedschappen
Hydrofoor met toebehoren
Stofzuiger
Strijkijzer
Terrasset
Wasmachine (Wasautomaat / Droger)
Fietsen

1.000
350
1.000
150
150
500
1000
350

TOTAAL / TRANSPORT

Opgave Verzekerde

30.000

Zie vervolgblad inboedellijst

A1.5.11_Aanvraagformulier Woonpolis_versie 2018

pagina 6

Vervolgblad INBOEDELLIJST
ASSURIA INBOEDEL VERZEKERING
Bij inboedelverzekering bijgaande specificatie invullen / wijzigen
Note: Indien de waarde hoger/lager ligt dan de waarde van de standaarddekking deze gelieve aan te geven
in de kolom "Opgave Verzekerde”
Wenst u lijfsieraden te verzekeren?
 Nee
 Ja, waarde  USD  EURO  SRD
(De maximale uitkering voor lijfsieraden bij inbraak, gewelddadige beroving en afpersing (rubriek 3) is vastgesteld op SRD 10.000,of de tegenwaarde in USD of EUR)
Standaard dekking

STANDAARDDEKKING
Items

USD

TRANSPORT

Opgave Verzekerde
USD/ SRD/ EURO

30.000

Bijzondere items
Home theater
Kunstwerken/ Schilderijen
Studie boeken
Diepvries/ Cooler
Dishwasher
Boiler (aantal liters)/ Geyser
Fototoestel/ Digitale camera
Videocamera
Alarm-installatie
Camera-Systemen
Rolluiken
Luifels
Schotel(s)
Game consoles X-box, Playstation etc.

1.000
750
750
500
500
500
400
500
1.000
1.500
1.500
750
500
350

TOTAAL

40.000

Overige items

TOTAAL
Lijfsieraden (Specificatie verplicht, indien de waarde hoger is dan SRD 10.000,- of
de tegenwaarde in USD of EUR)
GENERAAL TOTAAL
Voor accoord:
Handtekening verzekeringnemer

A1.5.11_Aanvraagformulier Woonpolis_versie 2018

Naam en handtekening Assuria tussenpersoon

pagina 7

