AANVRAAGFORMULIER BESTELAUTOVERZEKERING
Maatschappij:

Polisnummer:

1. VERZEKERINGNEMER

Ingangsdatum:

svp invullen en aankruisen wat van toepassing is

Naam:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

IBAN nummer
Kunt u BTW verrekenen? { ja { nee
e-mailadres:
Internetsite:
Gegevens van statutaire directeur(en)/bestuurder(s), firmanten, maatschapsleden, eigenaar(s)/aandeelhouder(s) met een belang
van 33,3% of meer, en - zo deze zelf een rechtspersoon is(zijn) - hun statutaire directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouders
met een belang van 33,3% of meer] van verzekeringnemer svp hierna vermelden (zonodig op aparte bijlage):
Naam en voorletters
Privé adres
Geboortedatum Nationaliteit
Functie
1.
2.
Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit formulier 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 de eigen wetenschap van de aanvrager
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord als bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien de verzekering wordt aangevraagd mede t.b.v. een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF) of rechtspersoon, dan
geleden de vragen die gericht zijn op schadeverleden, strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor: leden van de maatschap,
(commanditaire) vennoten van een VOF, statutair directeuren en bestuurders van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met
een belang van 33,3% of meer en, - zo deze zelf een rechtspersoon is(zijn) - hun statutair directeuren en bestuurders met een
belang van 33,3% of meer.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan
de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier, dat u in tweevoud ter hand is gesteld.
In afwijking van het bepaalde in art. 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien
de navolgende uitgangspunten:
a. een niet beantwoorde vraag of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord.
b. de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten
en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige in het
formulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen is opgegeven of verkeerd is
voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het te verzekeren risico van belang konden zijn.
2. TE VERZEKEREN OBJECT
{ Bestelauto

Brandstof:

Merk:

{ Benzine { LPG { Diesel
Type:

{ Bio-brandstof

Kenteken:

Meldcode:

Bouwjaar:

Gewicht (+laadvermogen)
Cataloguswaarde:

EUR

Aanschafprijs: EUR

Accessoires:

EUR

te weten:

Dagwaarde:
{ ja { nee

Is er een SCM goedgekeurde elektronische startblokkering ingebouwd?
Zijn er andere diefstalbeperkende maatregelen getroffen?
Er wordt gereden met:
{ Aanhanger
Merk:

{ ja { nee

EUR

Zo ja, graag certificaat meesturen.

Zo ja, welke?

{ Aanhangwagen
Type:

Kenteken:

Cataloguswaarde:
EUR
Gewicht (+laadvermogen):

Meldcode:

Aanschafprijs: EUR

Bouwjaar:

Dagwaarde:

EUR

Waar wordt het motorrijtuig meestal gestald?
Waar wordt de aanhanger/oplegger meestal gestald?
3. DEKKING

kruis gewenste opties aan

Bestelauto:

{ W.A.

{ W.A. + Beperkt casco

Aanhanger:

{ Casco

{ Beperkt casco

Vast werkmateriaal:
Eigen risico:

{ Laad/loskraan

W.A. EUR

Ongevallen Inzittenden:

{ ja { nee

Verzekerd bedrag per zitplaats:
Andere dekkingen:

{ Laad/losklep
Casco:

{ Schade inzittenden
{

tbv:

{ W.A.

{ W.A.+(Beperkt)casco

EUR

Aantal zitplaatsen

Rubriek A: EUR

{ W.A. + Volledig casco

{ incl. bestuurder

{ excl. bestuurder

Rubriek B: EUR

{ Motorrijtuigrechtsbijstand
{

{ Verhoogde WA-som EUR
{

Moet in de polis een financieringsclausule worden opgenomen?
4. GEBRUIK

{ ja { nee

Zo ja, t.b.v.:

meerdere antwoorden mogelijk

Hoeveel kilometer wordt max. per jaar gereden?

Huidige kilometerstand:

Hoeveel dagen per jaar wordt er in het buitenland gereden?

In welke landen wordt gereden?

Soort gebruik:

{ Zakelijk eigen bedrijf

{ Zakelijk beroepsgoederenvervoer derden

{ Koeriersdienst

Welke soorten goederen worden vervoerd?
Vindt ADR vervoer plaats?

{ Nee

{ Ja, soort ADR goederen:

5. BESTUURDER
Naam regelmatige bestuurder:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Beroep:

Nationaliteit:

Is aanvrager dan wel de regelmatige bestuurder in het bezit van het in Nederland vereiste rijbewijs?
Aanvrager:

{ ja, sinds

{ nee

Bestuurder: { ja, sinds

{ nee

Wordt de rijvaardigheid van aanvrager dan wel de regelmatige bestuurder nadelig beïnvloed door een lichaamsgebrek, een
ziekte of het gebruik van medicijnen?

{ ja { nee

Zo ja, om wie gaat het?

Om welke beïnvloeding gaat het?

6. ANDERE VERZEKERINGEN
Heeft de aanvrager of de regelmatige bestuurder al eerder een verzekering voor een motorrijtuig gehad?
Zo ja, bij welke maatschappij?

{ ja { nee

Onder welk polisnummer?

Beschikt u over een originele royementsverklaring?

{ ja { nee

{ gaat hierbij { volgt

Werd aan aanvrager of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste acht jaar een verzekering van welke
aard dan ook, geweigerd of opgezegd, dan wel werden er beperkende of verzwarende voorwaarden gesteld?

{ ja { nee

Zo ja, graag toelichting:
7. EERDERE SCHADEN
Heeft aanvrager of de regelmatige bestuurder, in de laatste acht jaar schade aan / met een motorrijtuig gehad?

{ ja { nee

Zo ja, hoe vaak en hoeveel bedroeg de schade?
8. OVERIGE MEDEDELINGEN
a. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
a. wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of
poging(en) daartoe?
b. wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersen en afdreiging of enig misdrijf
gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe?
c. overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?
{ ja { Nee
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen ten uitvoer zijn gelegd, of dat er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie.
b. Werd aan aanvrager of de regelmatige bestuurder in de laatste acht jaar, al dan niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid
ontzegd?

{ ja

{ nee

Zo ja, graag bijzonderheden:
(Vraag 8c hierna alleen beantwoorden indien u een bedrijf, vereniging, stichting bent)

c. Heeft u nog andere feiten of omstandigheden te vermelden die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag
van belang kunnen zijn?

{ ja { nee

Zo ja, graag bijzonderheden:
9. Ondertekening
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht bovenaan het
aanvraagformulier. Door de ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat hij een
verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat
met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee één geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend, voor zover van toepassing door een persoon die bevoegd is de
kandidaat verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen:
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening regelmatige bestuurder:

