Aanvraagformulier Reisverzekering
Verzekeringnemer

1.
a.
b.
c.
d.

Naam verzekeringnemer
Adres en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer (vast en mobiel)
Verzekerde(n)
Verzekerde(n)

Naam en voorletters

Uw ziektekostenverzekering

Geboortedatum

Geslacht

Particulier
of anders, nl.:

2.

AZV
(AUA)

a.
b.
c.
d.

BZV (ambtenaren
CUR en SXM)

1.

SVB-BVZ (CUR)
en SZV (SXM)

Aanvraagformulier

Kortlopend

Pakket

1, 2, 3,
4, 5 of 6

M/V

1.
2.

M/V

3.

M/V

4.

M/V

5.

M/V

6.

M/V
DEZE VERZEKERING IS ALLEEN VOOR PERSONEN WOONACHTIG OP EN INGEZETENEN
VAN ARUBA, CURAÇAO EN SINT MAARTEN

3.
Duur van de verzekering
a. Datum vertrek (is ingangsdatum)
b. Datum terugkomst
c. Totaal aantal dagen (heen- en terugreisdata
inbegrepen)
d. Land van bestemming

3.
a.
b.
c.

4.

4.

Winter- en onderwatersport
Indien u winter- en onderwatersport meeverzekert
(uitsluitend mogelijk voor personen tussen 16 en
70 jaar), noteert u hier de namen van de verzekerden.

5.
Sporten
a. Gaat de verzekerde voornamelijk om te sporten?
(deelnemen aan, oefenen voor of zich voorbereiden
op enige sport anders dan genoemd onder vraag 4?)
b. Zo ja, wie en welke sport(en)?

Datum:

Guardian Group is een handelsnaam van:

dagen
(maximum duur van de verzekering is 60 dagen)

d.

Naam

5.
a.
b.

Sport

ja

Naam

nee

Sport

Handtekening verzekeringnemer:

Curaçao Fatum General Insurance NV KvK 86453 Aruba Fatum General Insurance Aruba NV KvK 37213
Bonaire Fatum General Insurance NV KvK 4720 St Maarten Fatum General Insurance NV KvK 013190

Indien uw ziektekostenverzekering of -voorziening
geen geneeskundige dekking bij acute ziekte en/of
ongevallen in het buitenland biedt en u deze kosten
wèl wenst te verzekeren, dan kiest u uit pakketten
onder B

A
Particulier verzekerd
BZV verzekerd
(Ambtenaren CUR en
SXM)

B
SVB-BVZ verzekerde
(CUR)
SZV verzekerde (SXM)
AZV verzekerde (AUA)

Dekkingsoverzicht1)
In de kolommen staan de maximaal verzekerde bedragen.
Met uitzondering van rubriek 5.a. waarbij een
kapitaalsuitkering geldt.

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

1. Reisbagage in totaal maximaal
(eigen risico ANG/AWG 100,– per geval per verzekerde)

7.250,–

4.000,–

a. maximaal 30% van de verzekerde som per verzekerde
heeft betrekking op voorwerpen van platina, goud of
silver, gezette parels, bont, lederen en/of suède kleding,
sieraden en horloges, muziekinstrumenten, kijkers, foto-,
film-, video-, geluids- en beeldapparatuur en andere
optische artikelen en mobiele telefoons

2.175,–

1.200,–

b. verlies van paspoort, rijbewijs, vervoersbiljet,
kentekenbewijs, kentekenplaat, visum kosten
in verband met verstrekking van laissez-passers
c. ski’s en/of, duikuitrusting tot maximaal 30%
van de verzekerde som per verzekerde

Exclusief
rubriek 2
geneeskundige
kosten

Kinderen
tot 16 jaar
(jonger dan
4 jaar gratis
verzekerd)

Pakket 4

Pakket 5

Pakket 6

7.250,–

4.000,–

4.000,–

1.000,–

2.175,–

1.200,–

1.200,–

Niet meeverzekerd

Kostende prijs tot het maximaal verzekerde bedrag

Niet meeverzekerd

Indien winter– of onderwaterrisico is medeverzekerd

2. Kosten van geneeskundige behandeling2)
a. voor geneeskundige behandeling t.g.v. acute ziekte
(uitsluitend voor personen jonger dan 70 jaar)

7.500,–

5.000,–

27.500,–

22.500,–

Niet meeverzekerd

2.500,–

15.000,–

10.000,–

32.000,–

27.500,–

Niet meeverzekerd

5.000,–

100,–

100,–

100,–

100,–

100,–

100,–

4. Buitengewone kosten in totaal maximaal

60.000,–

45.000,–

60.000,–

45.000,–

45.000,–

30.000,–

a. i.v.m. overlijden; voor vervoer van stoffelijk overschot
of crematie/begrafenis ter plaatse incl. overkomst
van familieleden van overledene t/m 2de graad,
incl. 3 dagen verblijfskosten

20.000,–

15.000,–

20.000,–

15.000,–

15.000,–

10.000,–

7.500,–

5.000,–

7.500,–

5.000,–

5.000,–

b. voor geneeskundige behandeling
t.g.v. een ongeval
3. Kosten van tandheelkundige behandeling
(per behandeld element)

Bij overlijden van personen 70 jaar en ouder
b. kosten van overkomst uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten
en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius and Saba)
bij ziekte incl. verblijf gedurende ten hoogste 7 dagen
(maximale verblijfsvergoeding ANG/AWG 200,- p.p.p.d.)

Kostende prijs tot het maximaal verzekerde bedrag

c. kosten van reisonderbreking

Kostende prijs tot het maximaal verzekerde bedrag
Kostende prijs tot het maximaal verzekerde bedrag

d. extra reiskosten
e. extra verblijfskosten p.p.p.d.
f. opsporing- en reddingkosten
g. telefoon-, telegram-, fax- en digitale communicatiekosten
5. Ongevallen
a. overlijden door ongeval
personen 70 jaar en ouder
b. blijvende invaliditeit door een ongeval
personen 70 jaar en ouder
6. Schade aan logiesverblijven (franchise ANG/AWG 100,-)
Premie per persoon per dag
Extra premie
Winter-/onderwatersport

N.v.t.

200,–
17.500,–

200,–
10.000,–

200,–
17.500,–

200,–
10.000,–

200,–
10.000,–

200,–
5.000,–

200,–

150,–

200,–

150,–

150,–

100,–

75.000,–

50.000,–

75.000,–

50.000,–

50.000,–

10.000,–

5.000,–

10.000,–

5.000,–

5.000,–

10.000,–
N.v.t.

150.000,– 125.000,–

100.000,–

150.000,–

125.000,–

125.000,–

5.000,–

5.000,–

5.000,–

5.000,–

5.000,–

1.000,–

500,–

1.000,–

500,–

500,–

250,–

6,50

3,00

1,50

5,00

4,00

8,50

Per persoon per dag (alle pakketten)
2,75

N.v.t.

N.v.t.

Indien vraag 5 met "ja" is beantwoord, wordt na acceptatie vooraf door de Maatschappij, een toeslag van 50% berekend.
Minimum premie ANG/AWG 25,- per polis

1) Pakketten 1, 2, 3, 4 en 5 zijn mogelijk voor personen van 16 jaar en ouder. Pakket 6 is alleen mogelijk voor personen tot16 jaar en kan
slechts verzekerd worden indien minimaal één volwassen persoon vermeld op het polisblad voor pakket 1, 2, 3, 4 of 5 heeft gekozen.
Kinderen met een leeftijd tot 4 jaar zijn gratis meeverzekerd onder pakket 6 mits de namen vermeld zijn op het polisblad en indien minimaal
een van de andere verzekerden voor pakket 1, 2, 3, 4 of 5 heeft gekozen.
2) Zie clausules
Verzekeringsvoorwaarden: volgens polismantel 242-04. Alle bedragen luiden in Nederlands Antilliaanse of Arubaanse courant

Guardian Group is een handelsnaam van:

Curaçao Fatum General Insurance NV KvK 86453 Aruba Fatum General Insurance Aruba NV KvK 37213
Bonaire Fatum General Insurance NV KvK 4720 St Maarten Fatum General Insurance NV KvK 013190

Aanvraagformulier

Vaststellen en verifiëren van uw identiteit
In het kader van verschillende nationale en internationale wet- en regelgevingen, zoals onder andere voorkoming van
witwassen van geld en financieren van terrorisme en melding ongebruikelijke transacties (MOT), is Guardian Group en de aan
haar gelieerde maatschappijen als Fatum Holding N.V.; Fatum General Insurance N.V.; Fatum General Insurance Aruba N.V.;
Fatum Health N.V.; Fatum Life N.V. en Fatum Life Aruba N.V. (hierna: “Guardian Group”) als verzekeraar (financiële dienstverlener)
verplicht om uw identiteit te kunnen verifiëren. Zo kunnen wij nagaan of de door u opgegeven identiteit overeenkomt met uw
werkelijk aan ons getoonde identiteit.
Het voorgaande betekent dat Guardian Group aan u, als particuliere dan wel zakelijke klant, zal vragen om u zich te identificeren
middels een geldig identiteitsbewijs/originele documenten, voordat wij uiteindelijk u een dienst kunnen verlenen of een zakenrelatie met u kunnen aan gaan.
Guardian Group zal vervolgens duidelijke (kleuren) kopie(ën) maken van uw geldig identiteitsbewijs/originele documenten en
deze kopie(ën) door u zelf laten voorzien van uw handtekening en datum van ondertekening. Deze kopie(ën) wordt(en) geacht
integraal onderdeel uit te maken van uw verzoek en zal (zullen) tezamen met dit formulier worden bewaard in het dossier bij
Guardian Group.
Persoonsgegevens zullen door ons worden opgeslagen in de klantenadministratie van Guardian Group. De verschillende
toezichthouders zullen erop toezien, dat Guardian Group als verzekeraar en financiële dienstverlener haar wettelijke verplichtingen
rondom het vaststellen en verifiëren van uw identiteit en indien (wettelijk) vereist verstrekken van persoonsgegevens aan derden,
correct en zorgvuldig zal nakomen en uitvoeren.
Onderstaand schema, welke van toepassing, invullen door medewerker van Guardian Group of een tussenpersoon
van Guardian Group:
Geldige identiteitsbewijzen
bij natuurlijke personen en/of
bestuurder rechtspersoon*

Verzekeringnemer

Nummer

Vervaldatum

Verzekerde

Nummer

Vervaldatum

Premiebetaler

Nummer

Vervaldatum

Begunstigde

Nummer

Vervaldatum

Identiteitskaart (sédula) of
Rijbewijs of
Paspoort

(*) Een kopie van een (verlopen) identiteitskaart (sédula), rijbewijs of paspoort wordt niet geaccepteerd als een geldig identiteitsbewijs.
Originele documenten
bij rechtspersonen

Verzekeringnemer
Aanwezig

Datum afgifte
document

Verzekerde
Aanwezig

Datum afgifte
document

Premiebetaler
Aanwezig

Datum afgifte
document

Begunstigde
Aanwezig

a) Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel** en onder
andere b en c:

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

b) Statuten en

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

c) Aandeelhoudersregister

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Datum afgifte
document

(**) Een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of ouder dan zes (6) maanden wordt niet
geaccepteerd als een origineel document.
(Ja/nee) Doorhalen wat niet van toepassing is.

In te vullen door een medewerker van Guardian Group of een tussenpersoon van Guardian Group:
Hierbij verklaar ik
(Naam en voornamen (voluit) van medewerker van Guardian Group of tussenpersoon van Guardian Group***), dat ik het (de)
originele en geldige identiteitsbewijs/originele documenten, welke ik in bovenstaande schema(’s) heb vermeld, heb aangenomen
en hiervan een duidelijke (kleuren) kopie(ën) heb gemaakt welke geacht wordt (worden) integraal onderdeel uit te maken van
het verzoek van de klant en zal (zullen) door mij worden toegevoegd aan het dossier van Guardian Group.
Land :
Datum :
Handtekening :
(***) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Guardian Group is een handelsnaam van:

Curaçao Fatum General Insurance NV KvK 86453 Aruba Fatum General Insurance Aruba NV KvK 37213
Bonaire Fatum General Insurance NV KvK 4720 St Maarten Fatum General Insurance NV KvK 013190

BONAIRE
Kaya Gobernador N. Debrot 35
Postbus 152
Bonaire
Tel.: (599) 717 8811
Fax: (599) 717 5222

Guardian Group is een handelsnaam van:

CURAÇAO
Cas Coraweg 2
Postbus 3002
Curaçao
Tel.: (599-9) 777 7100
Fax: (599-9) 736 6333

SINT MAARTEN
A.J.C. Brouwers Road 6
Postbus 201
Sint Maarten
Tel.: (1-721) 542 2248
Fax: (1-721) 542 3127

Curaçao Fatum General Insurance NV KvK 86453 Aruba Fatum General Insurance Aruba NV KvK 37213
Bonaire Fatum General Insurance NV KvK 4720 St Maarten Fatum General Insurance NV KvK 013190

3262

ARUBA
L.G. Smith Boulevard 162
Postbus 510
Aruba
Tel.: (297) 582 1111
Fax: (297) 582 6138

