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Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Na ontvangst van het aanvraagformulier 
beoordelen wij het risico en laten u direct weten of de verzekering wordt geaccepteerd, onder 
welke voorwaarden en tegen welke premie. 
 

Hebt u nog vragen? 

Neem dan contact op met Vidanova Life op telefoonnummer (+5999) 734 4200 of stuur een e-mail 

life@vidanova.net 

 

Verzekeringnemer        (=contractant)    

Bedrijfsnaam  

Vestigingsadres  

Plaats / Land  

KvK-nummer*   

 

Contactpersoon  

Geslacht  man        vrouw 

Telefoon  

E-mail  

Functie  

*KvK-uittreksel niet ouder dan 6 maanden en kopie ID van directeur(en) aanleveren 

 

Op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving is Vidanova Life Insurance N.V. 

(Vidanova Life) als financiële dienstverlener verplicht om de identiteit van directeur(en) op de KvK-

uittreksel te verifiëren. Dit betekent dat wij verplicht zijn u te vragen zich te legitimeren middels 

een geldig identiteitsbewijs voordat wij u een dienst kunnen verlenen. Daartoe verzoeken wij u om 

zich voor aanvang van de verzekering te legitimeren aan de verzekeringsadviseur met een geldig 

identiteitsbewijs. Uw verzekeringsadviseur maakt bij legitimatie een kopie van uw 

legitimatiebewijs. De kopie wordt bewaard in uw dossier bij Vidanova Life.  

 

Gegevens verzekering  

Soort verzekering: 
 Gelijkblijvend kapitaal 
 Annuïtair dalend kapitaal  
 Lineair dalend kapitaal  

Ingangsdatum (dd/mm/jj)  

Verzekerd bedrag per 
deelnemer 

 

 Bruto jaarsalaris x factor van __________ 

 
    Jaarsalaris bestaat uit: ______________________________ 
 
 Vast bedrag per werknemer/deelnemer 
    
    ANG ___________________ 

 

Einddatum  

 
 AOV-ingangsdatum 
 
 Anders (dd/mm/jj), _______________________________ 
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De ingangsdatum is onder voorbehoud van acceptatie. 

• Alle werknemers / deelnemers zijn verplicht verzekerd. 

• De werknemers / deelnemers moeten hun werkzaamheden 100% kunnen verrichten. 

• Werknemers / deelnemers die ziek zijn of anderszins hun werkzaamheden niet kunnen doen,  

   worden verzekerd zodra deze de overeengekomen werkzaamheden voor 100% hervatten. 

• In de validiteitsverklaring geeft u aan dat de werknemers / deelnemers hun werkzaamheden  

   volledig kunnen doen. 

 

 

Mocht u op basis van dit aanvraagformulier een offerte wenst, dan zijn voor de offerte de volgende 
gegevens van uw werknemers in een Excel-spreadsheet nodig: 

• Nummer 

• Naam (initialen, familienaam) 

• Geslacht M V 

• Geboortedatum 

• Full-time salaris 

• Part-time factor 

• Verzekerde som 

• Datum indiensttreding 

• Datum opname regeling (bij start regeling is dat datum start regeling)

 

Omschrijf kort de werkzaamheden van de werknemers: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Offerte  

Is er een offerte uitgebracht?   ja      nee 

Indien Ja, voeg dan de voor akkoord ondertekende offerte bij. 

 

Zijn de gegevens zoals vermeld in de offertespecificatie correct?   ja      nee 

Zo Nee, graag toelichten: 
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Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en zich er van bewust te 

zijn dat verzwijging van gegevens of verstrekking van onjuiste of onvolledige opgave voor de 

totstandkoming van de aangevraagde verzekering de verzekering vernietigbaar maakt. 

Vragen waarvan ondergetekende het antwoord al bij Vidanova Life veronderstelt, moeten toch zo 

volledig mogelijk worden beantwoord. Feiten en omstandigheden die bekend worden nadat deze 

aanvraag is ingediend, maar voordat Vidanova Life heeft bericht over zijn definitieve beslissing het 

aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet ondergetekende alsnog aan Vidanova Life 

mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.  

Ondergetekende verklaart ervan op de hoogte te zijn dat op de verklaring algemene voorwaarden 

van toepassing zijn die ter inzage liggen op het kantoor van Vidanova Life en op verzoek vóór het 

sluiten van de verzekering, maar in elk geval bij het afgeven van de polis worden toegezonden. De 

ondertekende verklaart dat hij/zij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van de 

verzekering omschreven dekking en dat hij / zij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de 

daarbij horende voorwaarden van verzekering.  

De verzekering kan door de verzekeringnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de polis 

schriftelijk worden opgezegd. Vidanova Life stort dan de reeds betaalde premie retour. 

 

 

_____________________________________________ 
Handtekening + stempel contractant /verzekeringnemer 

 
 
 

Naam ondertekenaar: ______________________________________________________ 
 
 

Datum (dd/mm/jj): _____ / _____ / ______  Plaats: ____________________________ 

  

 

Toelichting 

Bescherming persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die u geeft worden door Vidanova Life gebruikt om te kijken of u in 
aanmerking komt voor de verzekering, om de verzekering voor u af te sluiten en de 
verzekeringsovereenkomst met u goed te laten verlopen. De verzekeraar gebruikt de gegevens 

ook om statistische analyses te maken, voor marketingdoeleinden en om zich te kunnen houden 

aan de regels en verplichtingen van de wet en in het kader van veiligheid en integriteit van de 
financiële sector. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dat zijn wij verplicht volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
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