Huwelijksdagverzekering
Checklist

Voor de verzekeringsadviseur

Belangrijk
In deze checklist vindt u de meest belangrijke vragen en acceptatiecriteria die
nodig zijn voor het afsluiten van de huwelijksdagverzekering. U kunt de checklist
meenemen naar uw relatie en invullen tijdens het gesprek. Op kantoor kunt u zo
eenvoudig de verzekering aanvragen in de Adviseursmodule.
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Let op: Dit document is geen aanvraagformulier.

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.

Huwelijksdagverzekering
Checklist

		 Je kan de verzekering alleen afsluiten als je (de verzekeringnemer) in Nederland woont en het huwelijk en feest in Nederland plaatsvinden.
		 De maximale leeftijd voor de verzekeringnemer en partner is 79 jaar. De aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk in ons bezit te zijn.

1. Verzekeringnemer
		Naam en voorletters																																		‹ Man			 ‹ Vrouw
		 Straat en huisnummer
		Postcode									© Plaats
		Telefoon																						© E-mail
		Geboortedatum (d-m-j)																

2. (Huwelijks)partner
		Naam en voorletters																																	
		Geboortedatum (d-m-j)															

3. Gegevens viering
		Viering van
					‹ Huwelijk/geregistreerd partnerschap				
‹ Jubileum		huwelijk/geregisteerd partnerschap
		Datum (d-m-j)						
		
		Datum feest* (d-m-j)
* Wordt het feest op meerdere dagen gevierd? Vul dan de einddatum van het feest in.

4. Verzekerd bedrag
		Verzekerd bedrag

€

5. Eenmalige premie
		Betaling
		Aan		 		Goudse Schadeverzekeringen N.V.
							Bouwmeesterplein 1, 2801 BX GOUDA (NL)
							
Incassant-ID: NL73ZZZ290124040000
		Via			 Automatische incasso*
		Rekeningnummer (IBAN)
		T.n.v.
* Hiermee geef je De Goudse toestemming om een incasso-opdracht te sturen naar je bank. En je geeft je bank toestemming om het verschuldigde bedrag van je rekening af te
schrijven.
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6. Slotvragen
		 Bent je de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Of is iemand anders die belang* heeft bij de verzekering
			de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat je of een andere belanghebbende*
			werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)?											 ‹ Nee			 ‹ Ja
		 Heeft een verzekeraar u of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering, ooit een verzekering geweigerd of opgezegd?
			Of heeft een verzekeraar bij een verzekering van jou of een andere belanghebbende* een bijzondere voorwaarde
			
of uitsluiting opgenomen of een verhoogde premie gevraagd?																				‹ Nee			 ‹ Ja
* Iemand anders die belang heeft bij de verzekering: bijvoorbeeld je (aanstaande) echtgenoot of partner en je huisgenoten.

		 Als je één van deze vragen met ja hebt beantwoord, wil je dan de bijzonderheden hieronder vermelden?

		
		
		
		

Je verklaart dat:
–		je de verzekering bij ons wilt afsluiten;
– je alle vragen naar waarheid hebt beantwoord;
–		je akkoord gaat met de voorwaarden en de genoemde premie van de verzekering.

‹ Ik ga akkoord
		Datum (d-m-j)							
© Plaats														© Handtekening verzekeringnemer
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