
 

Verzekeringsvoorstel CuraliaSafe 
Curalia agentnr 2109 

 

1. VERZEKERINGSNEMER (klantnummer:……………………) 

 

Naam en voornaam of firmanaam:  ………………………………………………………………………… 

Straat ……………………………..……………….……………………….... Nr. ………………………… Bus …… 

Postcode …………………….… Gemeente ………………………………………………………………………. 

Tel/gsm ……………………………………………………………………………………………..… Taal: □ N □ F 

E-mailadres …………………………………………………………………………………….………………………. 

□ vennootschap (a) □ zelfstandige (b) □ bediende (b) 

(a)  Rechtsvorm: □ NV □ BVBA □ andere: …………………… Ondernemingsnummer : ……………... 

 Naam, voornaam van de vertegenwoordiger : ………………………………………………………...  

        Functie van de vertegenwoordiger: ………………………………………………………………………. 

 (b) Geboortedatum …………………………….. Geboorteplaats …………………………….………….… 

        Rijksregisternummer……………………………………………………….………………………………….. 

 Nationaliteit …………………………………………………… Geslacht: □ man □ vrouw 
 
2. VERZEKERDE (Indien verschillend van verzekeringnemer) 
 

Naam en voornaam  ………………………………………………………………………………………………... 

Straat  ……………………………………………………………………………... Nr. ……………… Bus  ……….. 

Postcode ………………….. Gemeente …………………………………………………………………………… 

Tel/gsm ……………………..……………………………………………………………………..… Taal: □ N □ F 

E-mailadres  ..………………………………………………………………………………….………………………. 

Geboortedatum ………………………..  Geboorteplaats ……………………………………………………… 

Rijksregisternummer ………………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit …………………………………………………………………………… Geslacht: □ man □ vrouw 

Beroep/ Specialisatie ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indien u een stage in het kader van uw (para)medisch beroep “buiten de Europese Unie” volgt, 

gelieve Curalia te verwittigen, teneinde een akkoord te krijgen voor dekking. 

 

3. SPORTACTIVITEITEN 
 

1. Als amateur : ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Professioneel (Art.2, § 1Wet van 24/2/1978) …………………………………………………………………. 

 

4. AANVANGSDATUM 
 

01/….…..../20……….    Duurtijd van het contract : 1 jaar 

 

5. BEGUNSTIGDE  
 

 Begunstigde bij  tijdelijke invaliditeit, blijvende invaliditeit en medische kosten : de verzekerde   

 Begunstigde in geval van overlijden (naam, voornaam, rijksregisternr) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

(indien niet gespecifieerd, dan zullen de vergoedingen betaalt worden in volgende volgorde : aan de 

levenspartner van de verzekerde, zijn kinderen en zijn andere afstammelingen die een vooroverleden kind 

vertegenwoordigen, zijn ascendenten, zijn broers en zussen en hun kinderen en bij gebrek aan voorgaande,  

de wettelijke erfgenamen) 
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6. VERZEKERDE WAARBORGEN EN KAPITALEN 
 

- Overlijden : 30.000 € 

- Blijvende invaliditeit : 120.000 €  (basis = IPT (para-)medisch)) 

- Tijdelijke ongeschiktheid : 70 € per dag – betaalbaar gedurende 365 dagen en dit na een    

   wachttijd van 30 dagen 

-  Behandelingskosten 2.500 € 
 

Jaarpremie :    Netto Jaarpremie  :  €  237,99 

  Taksen en kosten :  €    22,01 

  Bruto Jaarpremie :  €  260,00 

 

7. WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

Dit voorstel verbindt noch de kandidaat verzekeringsnemer , noch de verzekeraar tot het afsluiten van de 

polis.  Binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel zal Curalia u een verzekeringsaanbod doen, bijkomende 

onderzoeken vragen of de verzekering weigeren.  Bij gebreke hiervan verbindt Curalia zich ertoe op straffe 

van schadevergoeding de polis af te sluiten. 

Ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking mee. 

Ondergetekende bevestigt dat de in dit document gedane verklaringen oprecht  en naar waarheid zijn.  Hij 

verklaart ervan op de hoogte te zijn dat een weglating of een ongewilde onnauwkeurigheid  de verzekeraar 

kan misleiden in het beoordelen van het risico wat de nietigheid van het contract met zich meebrengt. 

Hij  verbindt er zich toe Curalia onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan deze 

gegevens 

 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het databestand van Curalia, in het kader van het 

globale beheer van de klantenrelatie en het beheer van de verzekeringen.  Zij kunnen ook gebruikt worden 

door de met Curalia verbonden ondernemingen.  U kan deze gegevens steeds opvragen bij onze juridische 

dienst en laten verbeteren.  Behalve indien u zich hiertoe uitdrukkelijk verzet, mag Curalia  de gegevens 

gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. 

Iedere oplichting of poging tot oplichting van de betrokken verzekeringsmaatschappijen brengt niet alleen de 

opzegging van uw polis mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het 

Strafwetboek. Bovendien worden de betrokkenen in dat geval opgenomen in het bestand van het 

Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico's ter herinnering 

brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars. 

Voor klachten  in verband met dit contract kan de verzekeringsnemer zich richten tot  Ombudsman van 

De verzekeringen VZW , De Meeûssquare 35, 1000 Brussel  E-mail: info@ombudsman.as of tot Curalia via e-mail 

klacht@curalia.be 

 

 

 
Gedaan te  …………………………… …………………………op…………………………………………………………….……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(handtekening) 

Verzekeringnemer 
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