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PREMIEBEREKENING GEZINSPOLIS
DRIES LEEMANS
NIEUWSTRAAT 32 / B1
1730
ASSE
Telefoonnummer: 02 452 31 33

GEZINSSITUATIE
U woont alleen en hebt geen minderjarige kinderen. Daarom krijgt u een
premievermindering van 10% voor de Verzekering van de aansprakelijkheid in
het privéleven en de Verzekering rechtsbijstand in het privéleven.
Zodra deze situatie verandert, moet u ons hiervan inlichten. Omdat u dan
geen recht meer hebt op die premievermindering, zullen we uw polis dan
aanpassen.

GEKOZEN VERZEKERING(EN):
VERZEKERING(EN) VOOR UW GEZIN
VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN
Verzekerde bedragen per schadegeval
- schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels: 23 428 738,32 EUR
- stoffelijke schade: 6 507 982,87 EUR, met een franchise van 229,89 EUR
- vergoeding van personen die u hulp bieden: 65 000 EUR
- kosten in het kader van opsporing van vermiste personen: 12 500 EUR,
met een franchise van 150 EUR
We verlenen onze waarborgen zoals dat beschreven is in de algemene
voorwaarden van de Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven.

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND IN HET PRIVÉLEVEN
We verlenen de volgende waarborgen voor juridische geschillen:
- terugvordering van schade en het tweede advies bij ernstige
lichamelijke letsels: 100 000 EUR
- vergoeding bij insolventie en voor de voorschotregeling : 12 500 EUR
voor lichamelijke schade voorzien we in een bijkomend bedrag van
12 500 EUR
- strafrechtelijke verdediging, burgerrechtelijke verdediging en
borgtocht: 100 000 EUR
We verlenen deze waarborgen zoals dat beschreven is in de algemene
voorwaarden van de Verzekering rechtsbijstand in het privéleven.
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Jaarpremies
Vaste premies op jaarbasis berekend op basis van de premiebepalende
factoren en taksen die van toepassing zijn op opmaakdatum.
Premie(EUR)
AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN
vanaf 19 02 2018
RECHTSBIJSTAND PRIVÉLEVEN
vanaf 19 02 2018

Taks(EUR)

52,38

4,85

24,01

2,22

TOTALE PREMIE(EUR): 83,46
JAARLIJKS TE BETALEN PREMIE(EUR): 83,46
De vermelde premies werden berekend op basis van de gegevens die u ons
mondeling meedeelde en onder voorbehoud van antecedenten.
Zij geven de premies weer, geldig op datum van de berekening, zijnde
19.02.2018.
Een definitieve aanvaarding van het risico kan pas na ontvangst van een
volledig ingevuld en ondertekend voorstel.
Uw gegevens worden gebruikt om de premieberekening op te maken en een
optimale dienstverlening te bieden.
Als u wenst kennis te nemen van uw gegevens of ze wilt laten verbeteren,
kunt u zich wenden tot KBC Verzekeringen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

de tussenpersoon,
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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
KBC Verzekeringen vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.
Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de algemene voorwaarden
bij deze verzekering en onze privacyverklaring. In het bijzonder wordt
erop gewezen dat, tenzij u het anders aangeeft, wij ervan uitgaan dat u
instemt met de verwerkingen die in de privacyverklaring zijn opgenomen,
inclusief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op uw
maat).

Zeg neen tegen fraude
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premieverhogingen te vermijden, treden wij actief op tegen fraude.
Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke
vervolging.

Communicatie
De communicatie tussen u en KBC Verzekeringen kan verlopen in het
Nederlands, Frans of Duits. U kan steeds aangeven in welke van deze talen
de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal ten allen tijden
wijzigen bij uw verzekeringstussenpersoon.
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