Let op! Vraag 5 volledig invullen
5 Overige mededelingen

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

Verwacht u binnen 6 maanden rechtsbijstand nodig te hebben?
 nee

 ja

Bent u of is één van uw gezinsleden in de afgelopen 3 jaar in een (rechts)geschil betrokken geweest?
 nee
 ja
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten
met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan
de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook
verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.
Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de
Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

Als u één of meerdere vragen met ja heeft beantwoord, dan graag hieronder toelichten en zonodig op een apart vel.

Uw verzekeringsadviseur.

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Artikel 251 bepaalt dat een
verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op
ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Rechtsbijstandverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende
polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt
deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl
Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX AmsterdamZuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.

RECHTSBIJSTAND
VERZEKERING

610-161 02-03

+ + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + +

PREMIES

DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Ruzie met uw buren over een boom in uw tuin, een
verschil van inzicht tussen u en uw werkgever. Meestal zijn
dit soort geschillen onderling te regelen. Maar soms loopt
een conflict zo hoog op dat u er zonder -dure- deskundige
hulp niet uitkomt. De Rechtsbijstandverzekering van
Europeesche Verzekeringen biedt deze hulp en dekt de
daarmee samenhangende kosten.

De Europeesche werkt samen met DAS Rechtsbijstand,
een verzekeraar die als geen ander de wet kent en de regels
van het juridisch steekspel beheerst.
Bij de Europeesche kunt u kiezen uit twee producten:
de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren en de
Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers.

AANVRAAG RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
alleenstaande
Verzekerd bedrag
externe kosten

De complete rechtsbijstandverzekering voor u en uw gezin.
Verhaal van (letsel)schade, geschillen met de gemeente of met
uitkeringsinstanties, arbeidsrecht, gezondheidsrecht of contractzaken.
De Rechtsbijstandverzekering biedt dekking bij onverhoopte
rechtsconflicten.
Juridische bijstand, de kosten van een procedure, alle inzet en expertise
van de gespecialiseerde juristen van de DAS en als dat nodig is de inzet
van externe deskundigen, het is allemaal verzekerd. De kosten van
externe deskundigen en de proceskosten zijn verzekerd tot € 12.500,per zaak. U kunt dit bedrag verhogen of verlagen.
Op de dekking kunt u rechtsbijstand voor problemen rond het bezit
van eigen motorrijtuigen en/of een eigen woning meeverzekeren.
Voor een extra uitgebreide dekking kunt u het Pluspakket kiezen.
DAS heeft voor verzekerden met een Rechtsbijstandverzekering voor
particulieren een juridische hulplijn opengesteld waar u met al uw
juridische vragen terecht kunt.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERKEERSDEELNEMERS
Deze verzekering is zeer geschikt als u geen behoefte heeft aan de
veelomvattende Rechtsbijstandverzekering voor particulieren. Iedereen
is verkeersdeelnemer, als voetganger, fietser of automobilist. Daarbij
lopen we nogal wat risico’s. De Rechtsbijstandverzekering voor
verkeersdeelnemers zal u goed van pas komen bij onder andere verhaal
van verkeersschade, ook wegens letsel, geschillen met een reparateur
van motorrijtuigen of garantie kwesties.
De Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers kunt u
uitbreiden met een module voor het geval u eigen motorrijtuigen en/of
recreatie-objecten bezit.

Naam verzekeringsadviseur
Betreft:  nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

agentennummer
 ja  nee

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum

Rechtsbijstandverzekering
voor particulieren
€ 12.500,(=standaard)

€ 125,-

€ 135,-

€ 25.000,-

€ 135,-

€ 145,-

€ 5.000,-

€ 120,-

€ 130,-

 nee

Is voorlopige dekking verleend?

 ja, datum

door

 uw verzekeringsadviseur

naam en voorletters

geboortedatum

€ 16,-

straat

huisnummer

Bezit eigen woning

€ 21,-

plaats

postcode

telefoonnummer

nationaliteit

€ 41,-

Rechtsbijstandverzekering
voor verkeersdeelnemers

€ 32,-

Bezit eigen motorrijtuig(en)
Poliskosten
Assurantiebelasting

 alleenstaande

 gezin / samenwonend

m v

bank-/gironummer

€ 43,€ 16,€ 3,50
7%

Genoemde condities zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2002.
Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

 de Europeesche

1 Verzekeringnemer

Bezit eigen motorrijtuig(en)

Pluspakket

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

gezin/samenwonenden

2 Gewenste dekking
 Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

 Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers

 verzekerd bedrag € 12.500,- (= standaard)

inclusief bezit:

 verzekerd bedrag € 25.000,-

 eigen motorrijtuig(en)

 verzekerd bedrag € 5.000,-

inclusief bezit:
 eigen woning
 eigen motorrijtuig(en)
 Pluspakket

CONTRACTDUUR
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

3 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 4)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro
 per automatische incasso

Het Pluspakket
Met het Pluspakket verzekert u zich van veel extra’s zoals:
● een verhoging van de externe kosten met € 25.000,● een verhoging van de onvermogendekking tot € 12.500,- voor het
geval dat de wederpartij wel moet, maar niet kan betalen
● aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over vermogensbeheer
● (beperkte) dekking voor fiscaal recht bij beroepsprocedures.

PAKKETPOLIS
Als u de Rechtsbijstandverzekering afsluit als onderdeel van de
Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zoals
een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en
termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt.
Vanaf 2 verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor
meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

4 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)

 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden

 per 6 maanden

 per 3 maanden

Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

 per maand
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