Dit aanvraagformulier is gedownload van DAS.nl (04).

Aanvraag verzekering juridische hulp voor particulieren
1. Uw gegevens
Naam:

Voorletter(s):

Pm Pv

Straat en huisnummer:
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail

Geboortedatum:
Werkgever(s) van u en uw gezinsleden:

6. Algemene vragen
U en/of uw gezinsleden:
a hebben of verwachten een reorganisatie bij of een probleem met een
werkgever of hebben dat in de afgelopen vijf jaar gehad?
b ontvangen nu een uitkering op grond van de WAO?
c hebben of verwachten een probleem met een overheidsinstantie of hebben
dat in de afgelopen vijf jaar gehad?
d verwachten een wijziging in het voor uw omgeving geldende bestemmingsplan?
e hebben of verwachten een probleem met de buren of hebben dat in de
afgelopen vijf jaar gehad?
f zijn in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld?
g zijn in de afgelopen vijf jaar door een verzekeraar geweigerd of geroyeerd?
h verwachten binnen afzienbare tijd bij een (juridisch) geschil betrokken te raken?

P ja P nee
P ja P nee
P ja P nee
P ja P nee
P ja
P ja
P ja
P ja

P nee
P nee
P nee
P nee

Heeft u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kunt u dat hieronder toelichten. Een uitgebreide toelichting versnelt de beoordeling van uw aanvraag. Gebruik zo nodig een apart vel.

2. Gewenste ingangsdatum:

P De verzekering is een voortzetting van de rechtsbijstandpolis bij:
met polisnummer:
De verzekering kan ingaan op elke gewenste datum. De eerste dag van de maand geldt als premievervaldatum.
3. Gewenste verzekering
DAS Bewust
DAS rechtsbijstand voor particulieren
ik ben alleenstaand
DAS rechtsbijstand voor particulieren Pluspakket
ik ben alleenstaand

P
P

P

P

P

maandpremie
€ 10,50
€ 17,48
– € 0,88
€ 21,01
– € 0,88

De premie is geldig vanaf 1 mei 2006 en exclusief 7% assurantiebelasting en eenmalig € 4,- poliskosten.
4. Contractduur
Standaard is de contractduur vijf jaar doorlopend. Tegen toeslag kunt u kiezen voor een jaarcontract.
jaarcontract (toeslag 7,5%)

7. Ondertekening
U bent verplicht alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Ook de vragen waarvan u
veronderstelt dat het antwoord al bij ons bekend is. Houdt u er rekening mee, dat het niet alleen
gaat om uw eigen situatie maar ook die van de overige te verzekeren (rechts)personen. De in deze
aanvraag verstrekte gegevens vormen de basis voor de af te sluiten verzekering. Als bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, kan het recht op verzekerde juridische
hulp komen te vervallen. Als DAS met opzet is misleid en op basis van de ware stand van zaken de
verzekering nooit zou zijn gesloten, hebben wij het recht de verzekering op te zeggen.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die bij de verzekering horen. Deze kunt u raadplegen op
www.das.nl of opvragen bij uw verzekeringsadviseur.

P

Datum:

per maand
per jaar (4,75% korting)
automatische incasso* (verplicht bij maandbetaling)
acceptgiro
(Post)bankrekeningnummer:

P
P
P

Handtekening aanvrager:

P

*Hierbij machtig ik tot wederopzegging DAS rechtsbijstand / de verzekeringsadviseur
de door mij verschuldigde premie af te schrijven van mijn (post)bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door DAS verwerkt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, marketingactiviteiten, fraudepreventie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierop is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze gedragscode kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070 3 338 500. Om risico´s te beheersen
en fraude tegen te gaan, kunnen wij uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS in Zeist. Hierop is het privacyreglement van Stichting CIS van toepassing, zie www.stichtingcis.nl.

Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier eventueel met bijlagen naar:
DAS rechtsbijstand
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

Tel 020 6 517 517
Fax 020 6 960 423

|
|

info@das.nl
www.das.nl

05.06.200.150.04

5. Wijze van betaling
Betalingstermijn:
Via:

