
Först en fråga i egen sak: Hur har du blivit uppmärksam på oss?

  via Google-sökning      via vänner   via radioreklam     via tidningsartikel i: 

Annat 

Ägare till objektet som ska försäkras:

Namn

Förnamn

E-mail

Telefon

Korrespondensadress (om annan):

Namn/förnamn

Gata / nr.

Postnr. / ort

Telefon / E-mail

Byggnadsförsäkring: Byggnadens återställningsvärde:

Lösöreförsäkring: Lösörets återskaffningsvärde:

Värdesaker:

För medförsäkring av nedan angivna värdesaker måste positionerna som finns med i försäkringsbeloppet

anges. Anvisning: Värdesaker är bara försäkrade, om de finns angivna här

Objektets användning:

            Värde i €              Värde i €

Information om objektet:

Adress till objektet som ska försäkras:

Gata / nr.

Postnr.

Ort

Region

€

€

Erbjudandeförfrågan för byggnads- och hushållsförsäkring
Uppgifter om försäkringstagaren

Gratis hotline: +34 900 525 890 · hej@iberiaforsakringsmaklare.com · www.iberiaforsakringsmaklare.com

Egendom  eller hyrt

Egen användning eller uthyrning

Huvudbostad 

Sidobostad ca. dagar i rad obebodd

Målningar

Skulpturer

Bordssilver/äkta silver

Antikviteter

Värdefulla mattor

Kontanter i kassaskåp

Kontanter utom safe

Smycken i kassaskåp

Smycken utanför safe

Kameror

Inbyggt kök

Trädgårdsmöbler

Solpaneler

Sportutrustning

LCD TV / OLED TV

Datorer

Övriga särskilda värdesaker

Hus (fritt stående) Lägenhet (våning: )

Radhus Trähus

Utanför bebyggt område (1km)?    Ja       Nej

Byggår

Sista renovering

Bostadsyta (m²)

Övrig yta (m²)



2. Sida Erbjudandeförfrågan för byggnads- och hushållsförsäkring - kund:

Objektsäkring:

Finns ett inbrottsalarm?   Nej Ja, utan vidarekoppling Ja, med vidarekoppling

Finns ett kassaskåp / pansarskåp? Nej Ja, vikt    kg

Säkringar Massiv dörr Säkerhetslås Säkerhetsglas

Gitter Träluckor Säkerhetsrulluckor

Finns det en objektvårdstjänst (t.ex. säkerhetsservice, vaktmästare)? Nej Ja

Om ja, hur ofta och av vem?

Är det en sluten anläggning med åtkomstkontroll? Nej Ja

För att ingå försäkringen behöver vi:

N.I.E. (Spanskt skattenummer)

Spansk bankförbindelse (24 siffror)

Önskad försäkringsbörjan

Ansvarsförsäkring:

Ansvaret som ingår i byggnads-/hushållsförsäkringen som standard inkluderar markägarens-, privata-, och hundägarens

ansvar (inga kamphundar).

Datum Underskrift intressent

Jag godkänner dataskyddsöverenskommelsen från Iberia Försäkringsmäklare, mer om detta under www.iberiaforsakringsmaklare.com/integritetspolicy

Särskilda anmärkningar:Skicka tillbaka till:

IBERIA FÖRSÄKRINGSMÄKLARE

hej@iberiaforsakringsmaklare.com 

eller per post: Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2

E 07180 Santa Ponsa · Mallorca, España

Tel: 0034 971 69 90 96 · Fax: 0034 971 69 90 97 

Vi ger dig gärna råd personligen!

Gratis hotline: +34 900 525 890 · hej@iberiaforsakringsmaklare.com · www.iberiaforsakringsmaklare.com

Jag önskar ytterligare information om:

Sjukförsäkring för bosatta och icke-bosatta

Risklivförsäkring för att säkra ditt hypotek långt under bankernas vanliga priser

Hypotek/finansiering Optimerad arvsskatt

Pensionsförsäkring Bilförsäkring

Omedelbar pension mot engångspremie Företagsförsäkring

Fondinvesteringar Övrigt


