
 

KINERISK (Gewaarborgd inkomen kinesitherapeut) 
□ Ik wens een OFFERTE Kinerisk 

□ Ik wens een CONTRACT Kinerisk  

1. POLIS REFERENTIE (niet van toepassing indien offerte gevraagd wordt) 

□ Nieuwe zaak kadercontract 109020776 

□ Aanpassing contract: contractnummer ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Reden:…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
. 
Ter info 
Versoepeling van de medische formaliteiten in het kader van een verhoging van de rente binnen de 5 jaar na onderschrijving van 
het contract. 
Er is geen enkele medische formaliteit vereist bij een aanvraag tot verhoging van het verzekerde kapitaal indien tegelijkertijd 
voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden: 
- Het nieuw te verzekeren kapitaal overschrijdt met niet meer dan 20% het oorspronkelijke verzekerde kapitaal bij 

onderschrijving 
- De verhoging van het kapitaal wordt gevraagd aan de maatschappij binnen de eerste 5 jaar te tellen vanaf de 

aanvangsdatum van het contract 
- De verzekerde is nog geen 40 jaar (= datum verjaardag) op het moment dat hij de aanvraag voor kapitaalsverhoging vraagt 

aan de maatschappij 
- Er is geen enkele bijpremie van toepassing in het bestaande contract 

 
2. VERZEKERINGNEMER (Klantnummer:………………………..) 
 
Naam en voornaam of firmanaam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Postcode …………………………………………………… Gemeente ………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

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

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

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

 BTW-plichtig: □ JA  □ NEEN   Aftrekpercentage: ………………………% 

 Naam en voornaam van de vertegenwoordiger : …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 Nationaliteit …………………………………………………… Geslacht: □ man □ vrouw 
 
 
3. VERZEKERDE (indien verschillend van de verzekeringnemer) 
 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Geboortedatum …………………………………………….. Geboorteplaats ………………………………………………….……………………….. 
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4. BEGUNSTIGDE (indien verschillend van verzekeringnemer) 
 
Naam en voornaam of naam onderneming: ………………………….……………………………………………………………………………….… 

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

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

5. WAARBORGEN 
 
Bedrag van de verzekerde jaarrente: € ………………………..…………………… 
 
Ondertekende verklaring op eer betreffende de inkomsten verplicht bij te voegen (1) 
 
(Per schijf van € 2.500 met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 125.000) 

 

 

INVALIDITEIT VERZEKERD □ vanaf 24% (gedeeltelijk en algeheel)  

 □ vanaf 66% (uitsluitend algeheel)  
 

EIGENRISICOTERMIJN  □ Carenztijd  □ Wachttijd*  

 □ 30 dagen*   □ 90 dagen*    □ 365 dagen 
 
Vb. Carenztijd van 30 dagen: u ontvangt voor de eerste 30 dagen van uw invaliditeit geen uitkering. U krijgt pas een vergoeding 
vanaf de 31ste dag. 
Vb. Wachttijd van 30 dagen: indien uw invaliditeit langer duurt dan 30 dagen, dan wordt u vergoedt vanaf de eerste dag van uw 
invaliditeit. 

 

6. AANVANGSDATUM 
 
01/….…..../20……….  

 

7. ANTECEDENTEN VAN DE KANDIDAAT VERZEKERDE  
 
Kan u momenteel genieten van de prestaties van een individuele of collectieve verzekering ziekte-ongeval -leven?                                                                                                                       

□ NEE   □ JA   Bij welk organisme: ……………………………………………………..................................................................... 

 Voor welke waarborgen: ……………………………………………………………………………………………………..………. 

 Voor welk jaarlijks bedrag: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. SPORTACTIVITEITEN 
 
Beoefent de verzekerde, al dan niet professioneel, sportactiviteiten die risico’s inhouden ? 

□ NEE   □ JA    

Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(onvolledige lijst : alpinisme, boksen, auto- of motorrally’s, speleologie, paardrijden, karting, vechtsporten, 

parachutespringen, besturen van een vliegtuig of een helikopter, diepzeeduiken, skiën op sneeuw in 

wedstrijdverband, zweefvliegen, deltavliegen, ULM, …) 
 

9. BETALINGSWIJZE 
 

□ jaarlijks     □ semestrieel      □ trimestrieel     □ maandelijks (via domiciliering en de premie mag niet lager zijn 

dan 25€)  
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10. BIJLAGEN  
 

□ attest op eer (1)      □ medische vragenlijst      □ andere 

 

11. WETTELIJKE BEPALINGEN 

 Dit voorstel geeft nog geen dekking. Het verplicht noch de maatschappij, noch de verzekeringnemer het contract af te 
sluiten. Indien binnen de dertig dagen na ontvangst van dit voorstel, de maatschappij aan de verzekeringnemer, noch een 
aanvraag om nadere inlichtingen, noch een weigering heeft ter kennis gebracht, is zij verplicht het contract te sluiten op 
straffe van schadevergoeding. 

De verzekeringnemer en de verzekerde bevestigen dat de bovenstaande gegevens en inlichtingen waar en oprecht zijn in alle 
bijzonderheden, ook al hebben ze ze niet eigenhandig geschreven. 

De verzekeringnemer verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de polis en ze te aanvaarden. 
Deze voorwaarden kunnen eveneens worden geraadpleegd op www.curalia.be 

De persoonsgegevens die door de betrokkene worden meegedeeld of die op een legitieme wijze door AXA Belgium, dat 
verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, worden ontvangen, kunnen door de maatschappij verwerkt worden met 
het oog op het beheer van het personenbestand, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de 
dienstverlening aan de klant, het beheer van de relatie met de verzekeringstussenpersoon, direct marketing, op het 
opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude, op het bestrijden van het witwassen van geld en van het financieren van 
terrorisme, het aanvaarden van de risico's, het toezicht houden op de portefeuille, statistische studies. Deze verwerking 
is noodzakelijk voor het uitvoeren van het verzekeringscontract en voor het naleven van een wettelijke verplichting of 
voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van AXA Belgium. 

In zoverre het meedelen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om het realiseren van de hierboven opgesomde 
doelstellingen mogelijk te maken, kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen die lid zijn van 
de groep AXA, aan ondernemingen en/of personen die er verband mee houden alsook aan de bevoegde publieke 
autoriteiten. De betrokkene kan toegang, verbetering, schrapping of overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens 
vragen, kan ervoor kiezen om het gebruik ervan te beperken of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien de 
betrokkene een speciale en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om sommige van zijn gegevens te gebruiken, kan 
hij deze te allen tijde intrekken op voorwaarde dat het geen informatie betreft die een invloed heeft op de uitvoering van 
zijn contract en het beheer van de schadegevallen. 

 
AXA Belgium waakt erover een gepast beschermingsniveau te waarborgen wanneer de persoonsgegevens worden 

overgedragen buiten de Europese Unie. 
 
De betrokkene kan meer informatie bekomen en zijn rechten uitoefenen ofwel via zijn klantenruimte MyAXA, ofwel via de 

website www.AXA.be of ook via briefwisseling op het volgende adres: AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), 
Troonplein, 1, 1000 Brussel.  

 
Ook Curalia Brokers verwerkt uw persoonsgegevens in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon. Meer inlichtingen 

hierover kan u vinden op www.curalia.be.  
 

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

 

 

 

 

(handtekening) 

Verzekeringnemer 
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