
KLANTEN INFORMATIEFORMULIER AANVRAAG PARTICULIERE VERZEKERING

VERZEKERINGNEMER

Naam en voorletters:

Straat en huisnummer:

Afwijkend postadres:

Geboortedatum:

Beroep:

Telefoonnummer:

Mobiele telefoonnummer:

E-mail:         

Ik ben akkoord met digitale informatieverstrekking m.b.t. mijn verzekering.              q Ja   q Nee 

Wijze van identificatie:           q Paspoort           q Rijbewijs           q ID kaart                  q Anders, namelijk:

PARTNER/KINDEREN

Naam en voorletters partner:

Geboortedatum:

Naam en voorletters kind:

Naam en voorletters kind:

Naam en voorletters kind:

BETALINGSWIJZE

(Afwijkend) IBAN-nummer: 

Premiebetaling per: q Jaar   q Halfjaar (+2%)   q Kwartaal (+4%)   q Maand* (+5%)   q Rekening courant

Betaalwijze:               q Nota (voor internetbankieren) q Door middel van machtiging**

Naam incassant:       OBM Verzekeringen

Incassant ID:             NL08 ZZZ 3604 4640 000

*Bij maandbetaling is een machtiging verplicht.

**Voor afschrijving van automatische incasso is uw toestemming d.m.v. handtekening noodzakelijk:

ONZE DIENSTVERLENING

Ik kies voor het          q Op Maat Pakket

                                             q Optimaal pakket

ALGEMENE INFORMATIE (ZIE OOK HET INFORMATIEBLAD)

Is aan u of één of meer van de te verzekeren personen in de afgelopen 5 jaar: 

- een verzekering geweigerd?                          q Ja   q Nee 

- een verzekering opgezegd?                         q Ja   q Nee  

- een verzekering onder beperkende of bijzondere voorwaarden gesteld?                  q Ja   q Nee 

- een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?                      q Ja   q Nee 

- schade teruggevorderd in verband met onware opgave?                     q Ja   q Nee 

Zo ja, graag een toelichting:
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Postcode en Woonplaats:

q Man   q Vrouw

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

IBAN-nummer:

q Man   q Vrouw

Beroep:

Geboortedatum:                q Man   q Vrouw

Geboortedatum:                q Man   q Vrouw

Geboortedatum:                q Man   q Vrouw

Digitale ondertekening



STRAFRECHTELIJK VERLEDEN (ZIE OOK HET INFORMATIEBLAD)

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie in verband met strafbare feiten? 

Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf.  q Nee   q Ja

Indien u de bovenstaande vraag met ‘ja’ heeft beantwoord: 

Het is voor ons belangrijk om te weten of u (of één van de meeverzekerden) als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking 

bent geweest met politie of justitie in verband met enig misdrijf of poging daartoe, dit betreft bijvoorbeeld: 

-  diefstal, verduistering, fraude, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, opzettelijke brandstichting of afpersing; 

-  verkeersmisdrijven zoals het rijden onder invloed, doorrijden na een aanrijding of rijden tijdens rijontzegging; 

- enig (ander) misdrijf of poging daartoe gericht tegen persoonlijke vrijheid of het leven zoals mishandeling, moord en doodslag; 

-  misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van en handelen in wapens en/of munitie; 

- drugsmisdrijven, milieumisdrijven of economische delicten.

U heeft aangegeven dat u (of één van de medeverzekerden) in de laatste 8 jaar met justitie in aanraking bent (is) geweest. Wat was het strafbaar feit? 

Is het tot een rechtszaak gekomen? q Nee   q Ja, toelichting:

Als u wilt, kunt u deze informatie vertrouwelijk en rechtstreeks sturen naar de directie.

ONDERTEKENING

Belangrijk! Lees voor de ondertekening van dit Klanten Informatieformulier de bijlage “Informatieblad”. 

Verzekeringnemer (ondergetekende) verklaart, dat de gegeven antwoorden en informatie juist en volledig zijn en verklaart zich akkoord met de toepassing 

van het Algemeen en Speciaal Reglement (Voorwaarden) en neemt er nota van dat deze reglementen (voorwaarden) ter inzage liggen bij de maatschappij, 

alsmede dat deze hem op de website van de maatschappij worden aangeboden. 

Datum:         Handtekening:

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de in 

Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij 

Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u 

ook het privacyreglement van Stichting CIS.
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A A N V R A A G F O R M U L I E R  W O N E N  P A R T I C U L I E R

ALGEMEEN

Naam: 

Betreft:  

q Nieuwe verzekering

q Wijziging verzekering - polisnummer:

q Opzegging verzekering - polisnummer:

ALGEMENE GEGEVENS WONING

Bouwjaar woning: 

Risicoadres:  q Hetzelfde als het adres van verzekeringnemer

 q Anders, namelijk

Type woning:     q Rijtjeswoning         q Vrijstaand         q 2 onder 1 kap         q Appartement         q Anders:

Ligging van de woning:    q Binnen bebouwde kom                      q Binnen (winkel)centrum                           q Vakantiepark

      q Buiten bebouwde kom                      q Binnen bedrijventerrein                            q Anders, namelijk

Gebruik van de woning:    q Eigen gebruik         q Kamerverhuur                                                             q Bedrijf

      q Verhuur     q Recreatiewoning                                                             q Anders, namelijk

Onderhoudstoestand woning:  q Goed q Matig  q Slecht

Wordt de woning bewoond?  q Nee  q Ja

Bent u de eigenaar van de woning?  q Nee  q Ja

Wordt de woning verbouwd?  q Nee  q Ja

Is er asbest aanwezig?     q Nee  q Ja, waar bevindt zich het asbest?

BRANDPREVENTIE

Bouwaard muren:     q Steen      q Hout  q Anders, namelijk

Bouwaard dak:     q Pannen      q Mastiek

      q Traditioneel riet    q Schroefriet  q Anders, namelijk

Is er een brandblusser aanwezig? (Verplicht bij rietgedekt pand) q Nee  q Ja, aantal

Is er sprake van bijzondere omstandigheden/belendingen ten

aanzien van de woonsituatie en/of nabijgelegen gebouwen?  q Nee  q Ja, namelijk

Openhaard, houtkachel, allesbrander aanwezig?      q Nee  q Ja

Zo ja: is er een vonkenvanger aanwezig?       q Nee  q Ja

Wordt de schoorsteen jaarlijks geveegd?       q Nee  q Ja

WOONHUISVERZEKERING

Ingangs-/mutatiedatum:        Gewenst verzekerd bedrag e

Gewenste dekking:     q Woonhuisverzekering Op Maat  Inhoud m3:

       q Woonhuisverzekering Optimaal 

Op welke wijze is de herbouwwaarde vastgesteld? q Medewerker OBM  q Herbouwwaardemeter (svp formulier toevoegen)

         q Taxatie (svp rapport toevoegen) q Anders, namelijk

Zijn er bijgebouwen? (Garage, tuinhuis, enz.) Zo ja, wilt u die meeverzekeren?   q Nee   q Ja, voor e
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INBOEDELVERZEKERING

Ingangs-/mutatiedatum: Gewenst verzekerd bedrag: e

Gewenste dekking:  q Inboedelverzekering Op Maat 

q Inboedelverzekering Optimaal 

Op welke wijze is de inboedel vastgesteld? q Inboedelwaardemeter (svp formulier toevoegen)

q Inventarisatieformulier (svp formulier toevoegen)

q Anders, namelijk

Maakt u géén gebruik van de inboedelwaardemeter of het inventarisatieformulier? Beantwoord dan de volgende vragen:

Bezit u voor meer dan e 12.000 aan audiovisuele- en computerapparatuur?  q Nee  q Ja, het meerdere is e

Wilt u het meerdere meeverzekeren?  q Nee  q Ja

Bezit u voor meer dan e 6.000 aan lijfsieraden?  q Nee q Ja, het meerdere is e

Wilt u het meerdere meeverzekeren?   q Nee  q Ja

Bezit u voor meer dan e 15.000 aan bijzondere bezittingen?   q Nee  q Ja, het meerdere is e

Wilt u het meerdere meeverzekeren?   q Nee  q Ja

(Zoals antiek, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, tapijten, schilderijen etc).

Is uw huurders- of eigenaarsbelang als appartementsgerechtigde groter dan e 6.000?  q Nee  q Ja, het meerdere is e 

Wilt u het meerdere meeverzekeren?           q Nee  q Ja

SCHADEHISTORIE

Heeft u wel eens schade gehad aan één van de te verzekeren objecten?   q Ja   q Nee

Zo ja, graag aangeven waaruit dit bestond:
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INFORMATIEBLAD BEHORENDE BIJ HET KLANTEN INFORMATIEFORMULIER

DE CONTRACTSDUUR

De contractsduur is de tijd dat de verzekering loopt. Deze begint op de ingangsdatum en eindigt op de contractsvervaldatum. Beiden worden op uw polis 
vermeld. Als u de verzekering niet per het einde van de contractsduur opzegt, en wij zeggen de verzekering niet op, dan wordt deze automatisch verlengd 
met 12 maanden. Een contract duurt standaard een jaar. De contractsvervaldatum staat los van de premievervaldatum. U betaalt per jaar, halfjaar, kwartaal  
of maand de premie. U betaalt de premie tot de eerstvolgende (hoofd)premievervaldatum.
U kunt de verzekering in principe pas opzeggen tegen het einde van de eerste contractsduur. Na uw eerste contractsjaar bent u vrij om op elk gewenst  
moment op te zeggen. Dat kan per dag, maar niet met terugwerkende kracht.

DE MEDEDELINGSPLICHT (belangrijk: lees dit voordat u een formulier ondertekent)

1. U moet de vragen van het formulier zo volledig mogelijk beantwoorden.
2. Als blijkt dat u feiten hebt achtergehouden, al dan niet met opzet, dan kunnen wij uw (recht op) uitkering beperken of de verzekering opzeggen.
3.  Als u een verzekering aanvraagt voor een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF) of een rechtspersoon, dan gelden de vragen over op- 

gezegde verzekeringen en het strafrechtelijke verleden ook voor: - de leden van de maatschap; - de (commanditaire) vennoten van de VOF; - de statutair 
directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. Als deze aandeelhouder zelf ook een 
rechtspersoon is, gelden de vragen ook voor zijn directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer)

4. Als er zaken zijn veranderd nadat u het Klanten Informatie Formulier heeft ondertekend, moet u deze aan ons melden.
5.  Bij het beoordelen van een formulier gaan we uit van het volgende: - als u een vraag niet beantwoordt of open laat, dan gaan we ervan uit dat het 

antwoord ontkennend is.

HET STRAFRECHTELIJK VERLEDEN

Leest u eerst de tekst over de mededelingsplicht hierboven goed door, voordat u de vragen over het strafrechtelijk verleden beantwoordt. Als u wilt, kunt u de 
antwoorden vertrouwelijk naar de directie toesturen.

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor 
het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht 
op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen 
van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene  
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Meer informatie vindt u op onze website www.obmverzekeringen.nl.

BEDENKTIJD VOOR SCHADEVERZEKERINGEN

Als u een schadeverzekering afsluit, heeft u recht op bedenktijd. Dit betekent dat u, nadat u de polis van ons hebt ontvangen, de verzekering ongedaan kunt 
maken. Hierbij geldt het volgende:
1. de bedenktijd heeft een periode van 14 kalenderdagen;
2. de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis heeft ontvangen;
3. de verzekering moet een contractsduur hebben van tenminste één jaar;
4. wanneer u binnen de bedenktijd de verzekering met terugwerkende kracht ontbindt, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;
5. de bedenktijd geldt niet voor overeenkomsten waarbij de (voorlopige) dekking al ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen.

KLACHTEN

Bij klachten en geschillen rond uw verzekering kunt u zich wenden tot de directie van OBM Verzekeringen. 
Verloopt dit volgens u niet bevredigend, dan kunt u als particuliere consument contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900 355 2248 en e-mail info@kifid.nl. Wilt u dit niet of vindt u de behandeling of de uitkomst 
niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter.
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