Aanvraag motorrijtuigenverzekering

Ingangsdatum:

(12 maanden doorlopend)

1. Verzekeringnemer
vrouw

Naam en voorletters:

man

Straat en huisnummer:

Geboortedatum:

Postcode/Woonplaats:

Nationaliteit:

Telefoon:

Fax:

rechtspersoon

Mobiel:

Banknummer:

E-mailadres:
A

Rijbewijscategorie:

B

C

D

E

Beroep:

Rijbewijsnummer:

Rijbewijs afgifte datum:

2. Meest regelmatige bestuurder (indien de regelmatige bestuurder niet de verzekeringnemer is)
Naam en voorletters:

vrouw

man

Straat en huisnummer:

Geboortedatum:

Postcode/Woonplaats:

Nationaliteit:
A

B

C

D

E

Rijbewijsnummer:

Rijbewijs afgifte datum:

3. Bijzonderheden bestuurders
Werd één van de bestuurders de rijbevoegdheid wel eens ontzegd?
Is één van de bestuurders ziek of gebrekkig?

nee

nee

ja, datum en reden:

ja, toelichting:

4. Te verzekeren motorrijtuig
Personenauto

Bestelwagen

Motorﬁets/scooter met cilinderinhoud

cc, zijspan

ja

Merk/Type:
Kenteken:

Gewicht:

Meldcode:

(Laatste 4 cijfers van chassisnummer)

KM stand:

Bouwjaar/maand:

Brandstof:

Benzine

Diesel

LPG

Oorspronkelijke cataloguswaarde: €

incl. BTW

excl. BTW

Accessoires:

€

incl. BTW

excl. BTW

Taxatiewaarde:

€

incl. BTW

excl. BTW

Is het motorrijtuig voorzien van een alarm af-fabriek:

nee

ja

Is het een SCM-TNO goedgekeurd alarmsysteem:1

nee

ja, klasse:

1

2

Is het voertuig voorzien van een voertuigvolgsysteem:1

nee

ja, klasse:

4

5

3

5. Gewenste dekking
Wettelijke Aansprakelijkheid (verzekerd bedrag € 5.000.000,- letsel/2.500.000,- materiële schade)2
Wettelijke Aansprakelijkheid + Beperkt casco2
Wettelijke Aansprakelijkheid + Volledig casco (All Risks)
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1 Indien vragen met ja zijn ingevuld verzoeken wij u als bijlage een kopie van het alarmcertiﬁcaat mee te sturen.
2 Wij adviseren u de verhaalsbijstand (zie punt 6 ) mee te verzekeren. Bij verhaalschade bent u verzekerd van juridische deskundigheid.

Rijbewijscategorie:

rechtspersoon

6. Aanvullende dekking
No-claim beschermer (U kunt éénmaal per jaar schade claimen zonder terug in premie te vallen)
Ongevallen Inzittenden verzekering
Schadeverzekering Inzittenden
Rechtsbijstandverzekering
Verhaalsbijstand
7. Gebruik
< 5.000 km per jaar (alleen voor oldtimers)
Particulier gebruik (incl. woon- en werkverkeer)
< 7.500 km per jaar (alleen voor oldtimers)
Zakelijk gebruik
< 12.000 km per jaar
Andere doeleinden (omschrijven)
< 20.000 km per jaar
Meer dan 20.000 km per jaar
8. Keuze betaling en betalingstermijn
Acceptgiro per jaar
Automatisch incasso
Jaarlijks
Per halfjaar
Per kwartaal
Incassomachtiging
Ja
Nee

Per maand (alleen mogelijk bij automatisch incasso)

Ondertekende machtigt (verzekeraar)
hierbij tot wederopzegging de bedragen die hij/zij verschuldigd is
wegens premie, kosten en assurantiebelasting af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Ondertekende verklaart zich bekend en akkoord
met de hieraan verbonden voorwaarden van de bankgirocentrale.
9. Vorige verzekeraar
Bent u reeds eerder m.b.t. een motorrijtuig verzekerd geweest?
Maatschappij:
Aantal schaden gedurende laatste 5 jaar:
Bedragen: WA €

nee

ja, aantal schadevrije jaren
Polisnummer:
Casco €

Heeft een verzekeraar in verband met een motorrijtuigverzekering een aanvraag van u of de regelmatige bestuurder(s) afgewezen, een
verhoogde premie of een verhoogd eigen risico verlangd?
nee
ja, omdat
10. Toelichting/overige mededelingen
Heeft u nog iets te melden dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?
nee
ja, dan graag bijzonderheden vermelden:
Slotvragen
Is in de laatste acht jaar een verzekering van u of een van de regelmatige bestuurders opgezegd of geweigerd of een verhoogde
premie of een hoger eigen risico verlangd?
nee
ja, door:
Reden:
Zijn feiten te vermelden omtrent een eventuele strafrechtelijk verleden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen en betrekking
hebben op - de aanvrager; - andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en V.O.F.) en indien deze verzekering wordt afgesloten door of mede ten behoeve van
rechtspersoon op; - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of
meer - zo deze zelf rechtspersoon is (zijn) de statutair directeur( en)/bestuurder( s) daarvan.
nee
ja, toelichting:
Slotverklaring De ondertekende aanvrager verklaart, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 BW (zie toelichting), dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat
er geen omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, die voor de maatschappij van belang kan zijn. Voorts machtigt aanvrager de verzekeraar informatie bij
bovengenoemde maatschappijen aan te vragen met betrekking tot de aangevraagde verzekering.
Verwerking persoonsgegevens De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden
verwerkt door de verzekeraar dan wel door haar aangewezen derden. Het doel hiervan is het kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoorde
uitvoering van het verzekeringsbedrijf. De verwerking is aangemeld bij de registratiekamer.
Toelichting op artikel 7:928 BW Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of
behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten
afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen,
kan de verzekeraar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het
beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend:
Plaats:

Datum:

Handtekening verzekeringnemer:
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