AANVRAAG MOTORVERZEKERING
Relatienummer
maak een keuze

Verzekeraar
Pakket
1. Aanvrager

Voorletters

ja

nee

Geoffreerde premie: €

Achternaam

man

Straat

vrouw

Nr.

Postcode

Plaats

Geb. datum

Telefoon

Email

IBAN

automatische incasso*

* Door dit hokje aan te kruisen, gee u aan dat uw handtekening tevens betrekking hee op een machtiging voor automatische incasso van de premie.

2. Premiebetaling
3. Regelmatige
bestuurder

per maand (automatische incasso verplicht)
Voorletters

per kwartaal

per halfjaar

Achternaam

per jaar
man

Straat

vrouw

Nr.

Postcode

Plaats
In bezit van geldig rijbewijs, nr:

Geb. datum
4. Ingangsdatum
5. Motor

Merk

Cilinderinhoud (cm3)

Type

Kenteken
Brandstof

Vermogen (kW)

Meldcode
benzine

diesel

LPG

Bouwjaar

electrisch/hybride

Staat de motor gewoonlijk in een afgesloten ruimte gestald?

anders, nl.
ja

nee

ja

nee

Hoe is de motor tegen diefstal beveiligd?
Hee u met betrekking tot de BTW recht op a rek van voorbelasting?
Tenaamstelling kentekenbewijs

6. Dekking

aanvrager

anders, nl.

W.A.

Rechtsbijstand

Verhaalservice

W.A. Extra (vraag 8)

Schadeverzekering opzittenden

W.A. Casco (vraag 8)

Ongevallenverzekering opzittenden (vraag 9)
Andere aanvullende verzekering, nl.

7. Gebruik

Particulier

Zakelijk

Kilometerstand

Is deze motor geleased?

Nee

Ja, Leasemaatschappij

Heeft u een ander voertuig?

Nee

Ja, polisnummer

Aantal kilometers per jaar

8. Verzekerde som

Alle bedragen zijn

(schatting)

inclusief

exclusief BTW

Oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief opties af-fabriek €
Oorspronkelijke waarde van alle extra accessiores en opties €
Totaal verzekerd bedrag €
Wat is de dagwaarde van de motor? (inclusief accessoires en opties) €
Welk eigen risico wilt u?
blad 1 van 3

€ 0,- (afkopen)

€ 150,- (standaard)

anders, nl. €

9. Ongevallen opzittendenverzekering

10. Andere verzekeringen

Aantal zitplaatsen (incl. bestuurder)
Te verzekeren bedrag bij overlijden

€

Te verzekeren bedrag bij blijvende invaliditeit

€

Hee u al eerder een verzekering voor een auto, motor- of bromﬁets gehad?
Nee
Ja, maatschappij
Schadevrije jaren

Polisnummer
(de opgave wordt gecontroleerd in de centrale database Roy-data)

Voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening willen we graag antwoord op de volgende zes
vragen. Om uw recht op uitkering bij schade niet in gevaar te brengen dient u alle vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden. De vragen hebben betrekking op u en alle meeverzekerde personen.

11. Slotvragen

1. Bent u in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?
2. Heeft een verzekeringsmaatschappij een verzekering van u in de laatste acht jaar
geweigerd of opgezegd, of bent u betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude?

3. Heeft een verzekeringsmaatschappij een verzekering van u (of een andere belanghebbende bij deze
verzekering) in de afgelopen 5 jaar opgeschort of beëindigd, omdat er geen premie betaald is?

4. Is u als regelmatige bestuurder of kentekenhouder in de laatste 8 jaar de rijbevoegdheid (geheel of
voorwaardelijk) ontzegd?

5. Hee u in de afgelopen 5 jaar schade geleden of veroorzaakt, die gedekt werd door een soortgelijke
verzekering als nu wordt aangevraagd?

6. Is de motor vanaf de datum dat deze op naam van de kentekenhouder staat, langer dan vijf
werkdagen onverzekerd?

Ja*

Nee

Ja*

Nee

Ja*

Nee

Ja*

Nee

Ja*

Nee

Ja*

Nee

* Heeft u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord, geef dan een toelichting op pagina 3

12. Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door
Naam
Plaats

Handtekening
Datum

PRIVACY
Bij de aanvang van een verzekering of ﬁnanciële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen de administratie van ons en de verzekeraar
gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of ﬁnanciële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze verzekering is uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering van de
verzekering eerst voorleggen aan het klachtenbureau van de verzekeraar. Als de beslissing van het klachtenbureau voor de verzekeringsnemer of de
uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. (Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG)
BELANGRIJK: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gesteld vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor
feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de
beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het
antwoord al bij ons bekend verondersteld, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Hee u dit aanvraagformulier verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent bepaalde informatie aan ons door te geven? Geef deze informatie dan alsnog aan
ons door. Dit hoe niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering hebben geweigerd.
Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie hee gegeven? Dan kunnen wij uw aanvraag weigeren of een eventuele schade niet of niet volledig betalen.
Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle informatie van u hebben gehad? Dan mogen wij de verzekering
opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet hee willen misleiden.

blad 2 van 3

Toelichting bij de slotvragen op pagina 2
1. Uw toelichting als u vraag 1 met ja heeft beantwoord.

2. Uw toelichting als u vraag 2 met ja heeft beantwoord.

3. Uw toelichting als u vraag 3 met ja heeft beantwoord.

4. Uw toelichting als u vraag 4 met ja heeft beantwoord.

5. Uw toelichting als u vraag 5 met ja heeft beantwoord.

6. Uw toelichting als u vraag 6 met ja heeft beantwoord.

blad 3 van 3

