
AANVRAAG (OFFERTE) Delta Lloyd Schadeverzekering NV
(Hypotheek-)Lasten AOV Amsterdam

NAAM TUSSENPERSOON

Nummer

Extern indicatief

1 VERZEKERING nieuwe verzekering

wijziging bestaande verzekering, 

Polisnummer:

2 VERZEKERINGNEMER/VERZEKERDE man vrouw

Naam en voornamen

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon Werk: Privé:

Geboortedatum

Nationaliteit

Beroep/aard bedrijf

Relatie tot verzekerde

Bank-/postrekeningnummer

3 BEROEPS- EN BEDRIJFSVRAGEN M.B.T. VERZEKERDE

a Beroep/bedrijf

b Bent u werkzaam als zelfstandige
in loondienst
beiden

c Hoeveel uur bedraagt uw arbeidscontract per week

d Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week

e Naam en vestigingsplaats bedrijf

f Omschrijving aard bedrijf

g Sinds wanneer bent u in dienst van uw huidige
werkgever en bent u als zelfstandig ondernemer 
werkzaam

4 INKOMEN (WERKNEMERS)

a Hoe groot is uw bruto inkomen uit dienstbetrekking, 
op jaarbasis (alleen vaste looncomponenten die wor-
den betrokken bij een WIA-uitkering meerekenen) €
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b Uit welke looncomponenten bestaat uw inkomen x maandsalaris

% vakantiegeld

Dertiende maand

Andere looncomponenten t.w.:

Inkomen (zelfstandig ondernemer/DGA)

c Hoe groot was, in de afgelopen 3 jaar, uw winst- Afgelopen jaar:
(aandeel) uit onderneming dan wel bij loondienst
uw bruto inkomen uit arbeid, eea conform uw 2 jaar geleden :
aangifte inkomstenbelasting

3 jaar geleden :
De DGA geeft hier zijn inkomen conform
loonlijst op; overig inkomen apart vermelden
Grote inkomensschommelingen altijd toelichten

d Verwacht u de komende 3 jaar aanzienlijke ja nee
wijzigingen van uw inkomen. Zo ja, svp toelichten

e Indien u uw onderneming minder dan 3 jaar inkomen uit vorig bedrijf/beroep
geleden bent gestart svp toelichten waarop u ondernemersplan
de aangevraagde jaarrenten hebt gebaseerd anders, namelijk:

f Vormen de aangevraagde jaarrenten, tezamen met  ja nee
de overige voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 
(zoals elders lopende of aangevraagde verzekeringen)
dan 80% van uw winst respectievelijk inkomen zoals 
hierboven omschreven

5 OVERIGE VRAGEN MET BETREKKING TOT VERZEKERDE

a Berijdt u een motor of scooter ja nee

b Heeft een verzekeraar u ooit een levensverzekering, ja nee
ziektekosten-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheids- 
verzekering geweigerd, opgezegd of bijzondere 
voorwaarden gesteld.
Zo ja, bijzonderheden vermelden (wanneer, welke 
verzekeraar, aard van de uitsluiting of hoogte 
premietoeslag, reden enz.)

c Heeft u reeds een particuliere ongevallen- of ja nee
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Zo ja, dan opgave van soort verzekering, verzekerd Soort verzekering:
bedrag en welke verzekeraar

Verzekerd bedrag  €

Verzekeraar:

d Vraagt/vroeg u elders een dergelijke verzekering aan ja nee
of bent u voornemens dit op korte termijn te doen.
Zo ja, bij welke verzekeraar, wanneer, welk soort 
verzekering en voor welke bedragen

e Bent u in de afgelopen 12 maanden nog gekeurd voor 
een verzekering Ja Nee
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f Geniet u een uitkering krachtens één of meer sociale ja nee
verzekeringswetten of sociale voorzieningen.
Zo ja, wat voor een uitkering en van welke instantie

g Naam en adres van de huisarts

6 KEURING

Indien een medische keuring is vereist, is deze reeds ja nee, ik wacht uw keuringsoproep af
geregeld. Zo ja, met welke arts en per welke datum

Indien u vraag 5b, 5d of 5e positief heeft beantwoord
en u dient voor de thans aangevraagde AOV te worden
gekeurd, zal Delta Lloyd de medische keuring regelen

7 GEWENSTE DEKKING
Deze verzekering biedt u bij arbeidsongeschiktheid 
en indien meeverzekerd bij werkloosheid een uit- 
kering ter voldoening van vaste lasten uit door u  
aangegane verplichtingen.

Bedrag te verzekeren maandlasten € (maximaal € 1.800,-)

Het betreft lasten uit hypotheek
lening
huurovereenkomst

Wilt u tevens onvrijwillige werkloosheid mee-
verzekeren ja nee (alleen voor werknemers)

Eigen-risicotermijn bij arbeidsongeschiktheid 30 dagen (alleen voor zelfstandigen)
1 jaar
2 jaar

De eigenrisicotermijn bij werkloosheid bedraagt
standaard 90 dagen.

Gewenste eindleeftijd 

De verzekering loopt tot de overeengekomen
eindleeftijd met als maximum 65 jaar.

INGANGSDATUM GEWENSTE DEKKING

Bij een aanvraag arbeidsongeschiktheidsverzekering
is het risico niet gedekt, alvorens Delta Lloyd de 
acceptatie schriftelijk heeft bevestigd.

BEGUNSTIGING De uitkering geschiedt aan de verzekeringnemer.

PREMIEBETALINGSTERMIJN 12 maanden
6 maanden (3% premietoeslag)
3 maanden (5% premietoeslag)
1 maand (7% premietoeslag)

CONTRACTSDUUR 5 jaar
3 jaar (5% premietoeslag)
1 jaar (10% premietoeslag)

PREMIEBEREKENING

Verzekerde lasten ad  €

à    € per € 1.000,- €

Vaste kostenopslag op jaarbasis €

Totale premie op jaarbasis €

BLAD

3/4 AANVRAAG (OFFERTE)  (HYPOTHEEK-) LASTEN AOV



GRATIS VOORLOPIGE DEKKING MOGELIJK
Met de acceptatie van een nieuwe AOV of van de uitbrei-
ding van een lopende dekking kan vanwege de medische
aspecten enige tijd gemoeid zijn. In deze periode verle-
nen wij in de regel gratis voorlopige dekking voor
arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en uitsluitend
gevolg van een ongeval. 
Direct na ontvangst van dit aanvraagformulier, mits volle-
dig ingevuld en ondertekend, zullen wij bezien of en op
welke voorwaarden wij deze dekking kunnen verlenen, 

en uw tussenpersoon daarover schriftelijk berichten. 
Als wij dit aanvraagformulier maximaal 4 dagen na onder-
tekening hebben ontvangen gaat de voorlopige dekking
in op het moment van ondertekening; als wij dit aan-
vraagformulier later ontvangen gaat de voorlopige dek-
king in op het moment van ontvangst. 
Mocht u hebben aangegeven dat u een latere ingangsda-
tum wenst, dan gaat de voorlopige dekking uiteraard ook
pas op die datum in.

ja nee

– overtreding van de Wet wapens en munitie, de opium-
wet, de Wet economische delicten.

Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot 
een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan 
was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn
gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, 
geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met
het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaar-
den de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie
desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

PLAATS DATUM HANDTEKENING AANVRAGER

ALGEMENE SLOTVRAGEN
(zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)

STRAFRECHTELIJK VERLEDEN
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in 
de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. 
U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als
sprake is van een van de omstandigheden die in de
toelichting op deze vraag zijn aangegeven.

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belang-
hebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter 
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aan-
raking is geweest met politie of justitie in verband met:
– enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, 

verduistering bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling,
afpersing en afdreiging;

– enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht 
tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;

SLOTVERKLARING
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven
antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende ver-
klaart voorts een verzekering zoals hierboven aangegeven 

te willen aangaan met Delta Lloyd Schadeverzekering NV 
en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene
voorwaarden op de aangevraagde verzekering.

BELANGRIJKE INFORMATIE
WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraag-
formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit 
geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op een derde, wiens belangen worden mee-
verzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen
uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen
waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beant-
woorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mede-
delingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat 
het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, 
of dat de verzekering wordt opgezegd.
PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-
gegevens gevraagd. Deze worden door Delta Lloyd 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren 
van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketing-
activiteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude
jegens financiële instellingen, voor statistische analyse 
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan
Delta Lloyd uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS
te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en
fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

NEDERLANDS RECHT
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ/RISICODRAGER
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico 
van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te
Amsterdam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA
Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073).
Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat als aanbieder van
(schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van De
Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schadeverzekerings-
bedrijf uit te oefenen.
KLACHTENINSTANTIES
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereen-
komst moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schade-
verzekering NV worden voorgelegd. Wanneer het oordeel
van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich
tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden.
Deze stichting is door de verzekerings- bedrijfstak opgericht
en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen
door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de
Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede
naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachten-
instituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelings-
mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling 
door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter.
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