Toetredingsformulier
Collectieve verzekeringspolis leden van AVBB
➢ B.A. uitbating
➢ Beroepsaansprakelijkheid
➢ Rechtsbijstand
➢ Uitbreiding beroepsaansprakelijkheid: strafrechtelijke verdediging
Onderschreven door de Algemene Vereniging van Beroeps journalisten in België (AVBB)
Door de exclusieve bemiddeling van: Nelissen Verzekeringen nv – Luikersteenweg 699
3500 Hasselt – BE0434.221.686 – T 032 (0) 11 59 07 90

ALGEMENE GEGEVENS

o

Natuurlijk persoon

Naam

…..

Voornaam

…..

Geboortedatum

…..

Geslacht M/V

…..

o

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming ….
Rechtsvorm

…..

Ondernemingsnummer ….
Oprichtingsdatum

…..

Straat + nummer

…..

Postcode + gemeente …..
Telefoonnummer

….

Emailadres

….

TE VERZEKEREN ACTIVITEITEN
U bent:
o
o
o

beroepsjournalist / journalist van beroep
Erkenningsnummer: N…….
stagiair-beroepsjournalist of stagiair-journalist van beroep:
Erkenningsnummer: NS…..
persmedewerker
Lidmaatschapsnummer VVJ: …..

Statuut:
o
o

Zelfstandige
Werknemer

Naam van de werkgever: …………………………………………….………..

Activiteiten in USA / Canada?
o
o

JA
NEE

TARIEVEN

EENHEIDSPREMIE

Forfaitaire premie per aangesloten journalist

350,00 EUR

B.A. uitbating
Beroepsaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Uitbreiding beroepsaansprakelijkheid:
strafrechtelijke verdediging
Bijpremie optie USA/Canada, per journalist
➢
➢
➢
➢

✓
✓
✓
✓

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
inbegrepen

250,00 EUR

In deze premie zijn de verzekeringstaksen (9,25%) inbegrepen.

Wanneer neemt de waarborg ten vroegste een aanvang?
De verzekering gaat in op de hieronder aangegeven datum, maar ten vroegste na ontvangst van
uw betaling van de verzekeringspremie.
Hoe toetreden tot de collectieve verzekeringspolis:
Bezorg ons dit ingevuld en ondertekend toetredingsformulier via avbb@neli.be

Algemene voorwaarden
De toetreder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van deze collectieve
verzekeringspolis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid bij AXA Belgium NV ingeschreven bij het FSMA onder
KBO 0404.483.367. Door het hierboven opgeven van een e-mailadres aanvaardt u dat ons kantoor zo veel als
mogelijk met u communiceert via elektronische weg en dat u er voor kiest om de wettelijke, pre- en
contractuele informatie, indien het kan, niet op papier maar elektronisch te ontvangen of op de website te
consulteren. Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering
van deze collectieve overeenkomst, afgesloten door het instituut voor haar leden, inclusief schadegevallen.
Daarbij worden deze gegevens ook overgemaakt aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en). Uw
persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk is. Meer
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in onze privacy verklaring die u op
onze website kan vinden via deze link https://www.nelissenverzekeringen.be/nl/privacy . U heeft te allen tijde
het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende
inlichtingen over gegevensverwerking en -bescherming kan u verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

o U wilt meer weten over andere verzekeringen op maat van journalisten

(gewaarborgd inkomen, cyberverzekering, ongevallenverzekering,…) en wenst
hierover gecontacteerd te worden.

De toetreder: (handtekening)

Opgemaakt op: --/--/-Gewenste aanvangsdatum: --/--/--

