
VERZEKERINGSVOORSTEL Nr. PROP00075340

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON
Agent nr

B 3670   OUDSBERGEN

Naam 

Adres

Tel 

Email 

Fax 

40032317

NIJSKENS VERZEKERINGSMAKELAAR

Kasteelstraat 29 BUS 1

089/85.40.90

viviane@nijskensnv.be

089/85.43.83

TESTSTRAAT 1

TEST TEST.

B 3670 OUDSBERGEN

Verzekeringsnemer Tel: 089854090   

Naam en initialenVerzekerde personen

TEST 1.1 TEST 2.2

Reisgegevens

Zone

Reisorganisator/verhuurorganisme

Vertrekdatum

Reservatiedatum

Onderschrijvingsdatum

Totale duur van de reis

Totale reis/huursom

2,00 dagen

500,00 EUR

EUROPA (ZIE FOLDER)

25-12-2021

23-11-2021

23-11-2021

Kapitaal reisongevallen : begunstigde bij overlijden : TEST

WAARBORGEN

31,50  EUR=CANCELLATION ONLY

- Annuleringsverzekering (tot 10.000 EUR/pers.) - Compensatiereis.

(taksen inbegrepen)

TOTALE PREMIE =  31,50 EUR

Premieaanduiding

Netto premie:

Waarvan:

- Acquisitiekosten

- Administratiekosten

Taksen:

Bruto premie: 31,5 EUR

2,67

1,09

9,4

28,83

EUR

EUR

EUR

EUR
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Koninklijk Besluit van 2 mei 2017

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en 

lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, 

zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven 

opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico 

dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen 

alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend 

om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de 

samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn 

berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als 

goedgekeurd door haar algemene vergadering.

De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking met zich mee. 

Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst. Indien binnen dertig 

dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de 

verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de 

overeenkomst op straffe van schadevergoeding .
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