Verzekeraar in de bouw

Tasson-Snelstraat 22
B-1060 Brussel
telefoon +32 (0)2 538 6633
fax +32 (0)2 538 0644
e-mail info@ar-co.be
www.ar-co.be

« KLANTENBEHOEFTENFICHE »
voor een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
« TOP GLOBALE van de BOUWHEER »

Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de voornaamste verplichtingen voor de verzekeringsondernemingen
voorgeschreven door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014, de wet van 2
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, alsook hun uitvoeringsbesluiten en de
wet over de verkoop op afstand.
AR-CO cvba is een verzekeringsonderneming erkend door de Nationale Bank van België en de FSMA (De Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten) onder codenummer 0330.

I.

Contact per directe verkoop

Datum contactname :
Contactpersoon bij AR-CO :
Email klant :

☐

JA –

☐

NEEN :

De klant bevestigt ervoor te kiezen om de wettelijke, precontractuele en contractuele
informatie elektronisch te ontvangen op het hierboven vermelde adres of op de
website te consulteren.

Specifieke informatie gegeven via telefonisch contact :
- De Maatschappijfiche, de Productfiche (inhoud, minimumpremie en berekeningsmethode van de definitieve
premie) en de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van AR-CO, en worden in de bijlage van
de bevestigingsmail aan de prospect-klant toegezonden.
- De contractuele documenten worden overgemaakt in het Nederlands.
- Alle precontractuele en contractuele informatie is opgesteld naar Belgisch recht.
- De verschillende technische stappen tot het afsluiten van het contract zullen verlopen via elektronische post.
- Het bestaan van het herroepingsrecht: 14 dagen vanaf de aanvaarding door de klant.
- AR-CO zal het gesloten contract archiveren en de klant kan op eenvoudig verzoek hiervan een elektronische
kopie bekomen.

II.

Klantengegevens

Deze gegevens worden genoteerd tijdens het telefonisch gesprek of tijdens de afspraak met de klantverzekeringsnemer. De klant checkt deze gegevens.

II.1.

VERZEKERINGSNEMER :

Naam, (voornaam) :
Indien Vennootschap : BVB, NV, CVBA, EBVBA,

Rijksregisternr :
(*)

Vertegenwoordigd door :
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Straat, nr :

Postcode, gemeente :

KBO nr :

Telefoon :

GSM :

Email :

II.2.

VERZEKERDE / BOUWHEER
Indien het dezelfde perssoon betrfet als de Verzekeringnemer : vul in IDEM
Eigenaar :
Huurder :

☐ JA
☐ JA

☐ NEEN
☐ NEEN

Door de eigenaar gemachtigd om te bouwen

☐ JA ☐ NEEN

NB : Deze personen kunnen nooit de aannemers zijn van het verzekerde goed.
Naam, (voornaam) :

Rijksregisternr :

Indien Vennootschap : BVB, NV, CVBA, EBVBA,

(*)

Vertegenwoordigd door :

Straat, nr :

Postcode, gemeente :

KBO nr :

Telefoon :

GSM :

Email :

III.

Uw wensen en noden m.b.t. een verzekering BA

U vraagt volgend risico te verzekeren: burgerlijke aansprakelijkheid als Bouwheer.
Aanvang van dekking vanaf :

………./………/…………..

NB : Deze datum dient vooraf te gaan aan de datum van ondertekening van het aannemingscontract. In tegengesteld geval is
het uitdrukkelijk akkoord van de verzekeraar vereist.
Om u een verzekeringsproduct te kunnen aanbevelen dat beantwoordt aan uw vraag, maakt AR-CO een analyse van,
enerzijds, het te verzekeren risico en, anderzijds, van uw noden en wensen inzake de te onderschrijven
verzekeringsovereenkomst. Wij wijzen u op het risico op onderverzekering, oververzekering, dubbel verzekerd zijn of een
verkeerde dekking.
De door u gegeven informatie is terug te vinden in het verzekeringsvoorstel en/of worden weerspiegeld in de
waarborgomschrijvingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden van het product dat u wenst te onderschrijven.
U bevestigt dat de ons meegedeelde gegevens juist en volledig zijn en alle informatie bevat die van invloed kan zijn op de
risicoanalyse.
In het kader van deze analyse werd u volgende informatie gevraagd:

III.1.

ARCHITECT van het PROJECT :

Naam, (voornaam) :

Rijksregisternr

Indien Vennootschap : BVB, NV, CVBA, EBVBA,

(*)

Vertegenwoordigd door :

Straat, nr :

Postcode, gemeente :

KBO nr :

Telefoon :

GSM :

Email :

III.2.

BESCHRIJVING VAN HET RISICO :

Gebouw gelegen te :
Straat, nr :

Postcode, gemeente :

Bestemming :

Lot of appartement n° :

RPM 0406.067.338
Bank
IBAN BE31 3100 4027 1355
BIC BBRUBEBB

AR-CO cvba – NBB/FSMA 0330
Bij K.B. dd 04/07/1979 erkende verzekeringsmaatschappij
takken: 13 K.B. 4/7/1979 - 9 et 16 K.B. 14/7/1989
VDV 13-16 in LU 22/08/1995 en VDV 13 in FR 20/05/2005
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Aard der werken :

☐
☐

nieuwbouw

Volume cfr. Statistisch Formulier §A8 :

m³

uitbreiding en/of verbouwing

Volume cfr. Statistisch Formulier §B6 :

m³

Waarde der Werken :

EUR

Bestaande Gebouwen (Met « gebouw » wordt bedoeld, een individuele entiteit, inbegrepen de bijgebouwen) :
Gelegen binnen een straal van 5,00 m horizontaal gemeten vanaf de inplanting van de
bestaande of aan te bouwen constructie :

Aantal :

St.

Aantal :

St.

OU selon le choix du preneur d’assurance :
Gelegen binnen een straal van 25,00 m horizontaal gemeten vanaf de inplanting van de
bestaande of aan te bouwen constructie :

III.3.

TE VERZEKEREN AANNEMERS : Grondwerken, Afbraak, Ruwbouw, Daktimmer en Dakwerken

Lot 1 :

Toegewezen werken :
Naam

Lot 2 :

Ondernemingsnr

Toegewezen werken :
Naam

Lot 3 :

Ondernemingsnr

Toegewezen werken :
Naam

Lot 4 :

Ondernemingsnr

Toegewezen werken :
Naam

Lot 5 :

Ondernemingsnr

Toegewezen werken :
Naam

Lot 6 :

Ondernemingsnr

Toegewezen werken :
Naam

III.4.

☐
☐
☐
☐

III.5.

Ondernemingsnr

ANDERE VERZEKERINGSPOLISSEN afgesloten voor hetzelfde risico :
Brand, ontploffing, instorting : Verzekeraar :
BA Architect : Verzekeraar :
BA uitbating Aannemer ruwbouwwerken : Verzekeraar :
BA familiale : Verzekeraar :

ANDERE OPMERKINGEN :
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IV.

Informatie door AR-CO bezorgd

•

U bevestigt dat u de volgende informatie heeft ontvangen:

•

Via volgend kanaal :

☐ Informatiefiche van de Verzekeringsmaatschappij AR-CO
☒ Productinformatiefiche
☐ Algemene Voorwaarden van de verzekeringspolis
☐ Andere :
☐ E-mail
☐ Tijdens een telefonisch onderhoud
☐ Tijdens een afspraak op de zetel van de maatschappij
☐ Andere :

Bescherming van de persoonlijke gegevens:
De Verzekeringsnemer geeft aan de Maatschappij en de verzekeringstussenpersoon, als verantwoordelijken voor de
verwerking ervan, toestemming om alle persoonsgegevens te gebruiken voor zover dit wettelijk verplicht of toegelaten is, of
voor zover dit noodzakelijk of aangewezen is voor het beheer en de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten, de evaluatie
van de cliëntenrelatie, de risicobeoordeling, het voorkomen van misbruiken en de fraudebestrijding.
De Maatschappij kan contracten voor de levering van diensten afsluiten met derden die in het kader van hun opdrachten
bepaalde persoonsgegevens beheren. De Maatschappij treft de nodige maatregelen opdat die derden het vertrouwelijk
karakter van deze gegevens zouden vrijwaren en om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
De Verzekeringsnemer geeft de Maatschappij en de verzekeringstussenpersoon de toestemming om zijn/haar
persoonsgegevens te verwerken met het oog op het verstrekken per telefoon, post, e-mail, fax, enz. van marketing,
promotionele en andere informatie over producten en diensten. Hij kan zich hiertegen verzetten door een mail te verzenden
aan privacy@ar-co.be of door contact op te nemen met zijn verzekeringstussenpersoon.
De Verzekeringnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens. Hij kan hiervoor een schriftelijk
verzoek indienen, met toevoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Verzekeringnemer of diens vertegenwoordiger.
Bovendien kan hij het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Naam, voornaam en handtekening van de klant:

RPM 0406.067.338
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IBAN BE31 3100 4027 1355
BIC BBRUBEBB

AR-CO cvba – NBB/FSMA 0330
Bij K.B. dd 04/07/1979 erkende verzekeringsmaatschappij
takken: 13 K.B. 4/7/1979 - 9 et 16 K.B. 14/7/1989
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