
Oświadczenie o zgodzie
Aby móc zawrzeć to ubezpieczenie musisz się zgodzić z następującymi oświadczeniami:
 Na zadawane pytania odpowiedziałem zgodnie z prawdą a jeśli chodzi o pytania dotyczące innej osoby

to sprawdziłem, czy odpowiedzi są prawdziwe i wyczerpujące.
 (Jeżeli nie wywiązałeś się, lub nie w pełni wywiązałeś się z obowiązku udzielenia informacji, to może to

prowadzić do ograniczenia lub nawet przepadnięcia prawa do otrzymania odszkodowania. Jeżeli celowo
udzieliłeś niezgodnych z prawdą informacji, lub też przemilczałeś niektóre sprawy, na podstawie których
nigdy by to ubezpieczenie nie mogło zostać zawarte, to mamy prawo zakończyć to ubezpieczenie).

 Wiem, co jest napisane w Ogólnych i Szczegółowych Zasadach i rozumiem ich treść.
 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami dotyczącymi

przetwarzania danych osobowych firmy Twenvo B.V. działającej pod nazwą Rivez Assuradeuren B.V.,
dalej nazywaną Rivez Assuradeuren, Polisa.nl jest inicjatywa od Domek b.v. Rivez Assuradeuren
korzysta z Twoich danych osobowych w związku z Twoim ubezpieczeniem, a Polisa.nl w związku z
działalnością marketingową.

 Chcę zawrzeć to ubezpieczenie.

Tylko wykonanie
Zawieranie ubezpieczenia przez naszą stronę internetową nie zawiera doradztwa. Jeżeli chcesz, aby ktoś
doradził Ci w kwestii ubezpieczeń to skontaktuj się z nami w tej sprawie. Zawieranie ubezpieczenia online, biorąc
pod uwagę, że nie ma przy tym doradztwa, jest usługa dotycząca tylko wykonania („Execution Only”). Jeśli
masz jakieś wątpliwości dotyczące zakresu ubezpieczenia, warunków polisy czy innych kwestii to nie wahaj się
nawiązać z nami kontaktu. My nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z
dokonanych przez Ciebie wyborów przy zawieraniu ubezpieczenia.

Sprawdź swoje dane
Chcemy być pewni tego, że zawieramy dla Ciebie właściwe ubezpieczenie. Dlatego prosimy sprawdź dobrze
wszystkie swoje dane. Co zrobić, gdy dane się nie zgadzają? Napisz o tym do nas listem albo wyślij e-mail.
Musisz to zrobić w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania polisy. Co będzie, jeśli tego nie zrobisz? To
wtedy wychodzimy z założenia, że wszystkie otrzymane od Ciebie dane sa zgodne z prawdą i że zawarliśmy dla
Ciebie właściwe ubezpieczenie.

Uczciwie i zgodnie z prawdą
Masz obowiązek uczciwego i zgodnego z prawdą udzielenia odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Jeżeli
później się okaże, że udzieliłeś nam niezgodnych z prawdą informacji lub zataiłeś informacje przed nami, to w
niektórych przypadkach może to prowadzić do utraty prawa do otrzymania odszkodowania. Możemy ponadto
zakończyć takie ubezpieczenie.

Anulowanie Twojego ubezpieczenia
Chcesz anulować ubezpieczenie? Jest to możliwe, jeżeli powiadomisz nas o tym pisemnie (listownie lub przez e-
mail) w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania przez Ciebie polisy. Jeżeli w ciągu tych 14 dni
zameldowałeś powstanie jakiejś szkody i zostanie ona pokryta z Twojego ubezpieczenia, to nie możesz go już
anulować.

Skargi i zażalenia
Jeżeli nie jesteś zadowolony z usług firmy Rivez Assuradeuren, to możesz u nas zgłosić skargę. W ten sposób
będziemy mogli jeszcze bardziej dostosować nasze usługi do Twoich wymagań.
List ze skargą wysłać możesz na adres:
Dyrekcja Rivez Assuradeuren B.V.
Postbus 949
5700 AX Helmond
albo wypełnij formularz skarg znajdujący się na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.
Jeżeli następnie będziesz zdania, że Twojej skargi nie potraktowano wystarczająco poważnie, to możesz odwolac
się do niezależnej instancji: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
numer telefonu: (070) 333 89 99, e-mail: info@kifid.nl). Jeżeli nie chcesz korzystać z tej możliwości, to zawsze
możesz rozpocząć procedurę sądową.

Zezwolenie
Polisa.nl jest inicjatywa firmy Domek b.v. jest zarejestrowana w rejestrze AFM pod numerem: 12042369.
Siedziba statutowa firmy znajduje się w ’s-Hertogenbosch.
Numer rejestracyjny w Izbie Przemysłowo-Handlowej: 52847349.

Firma Rivez Assuradeuren jest zarejestrowana w rejestrze AFM pod numerem: 12004748.
Siedziba statutowa firmy znajduje się w Almelo.
Numer rejestracyjny w Izbie Przemysłowo-Handlowej: 08137208.



Akkoordverklaring
Om deze verzekering af te kunnen sluiten, moet je akkoord gaan met de volgende verklaringen:

 Ik heb de voorgaande vragen naar waarheid beantwoord en als de vragen betrekking hebben op een
ander, heb ik gecontroleerd dat de ingevulde antwoorden juist en volledig zijn.

 (Als je niet of onvolledig aan deze mededelingsplicht hebt voldaan, kan dit leiden tot beperking of zelfs
vervallen van het recht op uitkering. Heb je met opzet foutieve gegevens verstrekt of gegevens
achterwege gelaten op basis waarvan we de verzekering nooit hadden afgesloten, dan mogen we de
verzekering opzeggen).

 Ik weet wat er in de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden staat en ik begrijp de
inhoud.

 Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens conform de privacy statements van
Twenvo B.V.  h.o.d.n. Rivez Assuradeuren B.V. en hierna te noemen Rivez Assuradeuren en Polisa.nl,
een initiatief van Domek B.V. Rivez Assuradeuren gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van
jouw verzekering en Polisa.nl in het kader van marketingactiviteiten.

 Ik wil deze verzekering afsluiten.

Execution Only
Mocht je via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer je advies
wenst, kan je contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van
Execution Only. Twijfel je over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons
op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je ondervindt door de door jou gemaakte
keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Controleer jouw gegevens
Wij willen zeker weten dat we de juiste verzekering voor je afsluiten. Controleer daarom jouw gegevens. Zijn uw
gegevens niet juist? Geef dit dan aan ons door in een brief of per e-mail. Je moet dit doen binnen 14 dagen nadat
je de polis hebt gekregen. Doet je dat niet? Dan gaan we ervan uit dat de gegevens die we van jou hebben, juist
zijn en dat we de juiste verzekering voor jou hebben afgesloten.

Eerlijk en juist
Je moet alle vragen eerlijk en juist beantwoorden. Als later blijkt dat je de verkeerde informatie hebt gegeven of
informatie hebt achtergehouden, dan heb je in sommige gevallen geen recht op een schadevergoeding. Ook
mogen we de verzekering opzeggen.

Jouw verzekering annuleren
Wil je de verzekering annuleren? Dan dien je dat schriftelijk (in een brief of per e-mail) binnen 14 dagen na
ontvangst van de polis aan ons door te geven. Als je binnen die 14 dagen een schade hebt gemeld die uw
verzekering volgens de voorwaarden vergoedt, dan kan je de verzekering niet meer annuleren.

Klachten
Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Rivez Assuradeuren, dan kan je een klacht bij ons indienen.
Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op jouw wensen.
Stuur dan een brief met uw klacht naar:
Directie van Rivez Assuradeuren B.V. Postbus 949, 5700 AX Helmond of vul het klachtenformulier in op deze site
onder het tabblad “Contact”.
Als je vind dat jouw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, kan je jouw klacht voorleggen aan de
onafhankelijke instantie: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon: (070) 333 89 99, e-mail: info@kifid.nl) Als je geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden, kan je
ook naar de burgerlijke rechter.

Vergunning
Polisa.nl is een initiatief van Domek B.V. en is ingeschreven in het register van de AFM onder nummer: 12042369
en is statutair gevestigd te
’s-Hertogenbosch KvK 52847349.

Rivez Assuradeuren is ingeschreven in het register van de AFM onder nummer: 12004748  en is statutair
gevestigd Almelo, KvK 08137208.


