AANVRAAG ASSUFLEX MOTORVERZEKERING

Premiebetaling per
[] jaar
[] half jaar
[] kwartaal
[] maand
[] Ingangsdatum
wenst u automatische incasso (bij maandbetaling verplicht)
dag ___ maand ___ 20__ te _________ uur
[] ja
[] nee
______________________________________________________________________________________________________
1 Aanvrager
naam en voornamen
_______________________________________ nationaliteit _____________________________
adres
_______________________________________ tel. nr.
_____________________________
postcode en woonplaats _______________________________________ wel/geen recht op vooraftrek BTW
e-mailadres
_______________________________________
geboortedatum
_______________________________________ datum afgifte rijbewijs _____________________
beroep/bedrijf
_______________________________________ categorie [] A
[] B
[] C
[] D
[] E
bank-/gironummer
_______________________
[] eerste afgifte
[] verlenging
______________________________________________________________________________________________________
2 Meest regelmatige bestuurder
naam en voornamen
_______________________________________ nationaliteit _____________________________
adres
_______________________________________ [] man
[] vrouw
postcode en woonplaats _______________________________________ datum afgifte rijbewijs _____________________
geboortedatum
_______________________________________ categorie [] A
[] B
[] C
[] D
[] E
beroep
_______________________________________ [] eerste afgifte
[] verlenging
wat is uw relatie tot de aanvrager _________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3 Te verzekeren motorrijwiel
merk
____________________ type
____________________
cylinderinhoud ___________cc
bouwjaar ____________________ framenummer
____________________
meldcode
_____________
kenteken ____________________ oorspr. cat. waarde ____________________
dagwaarde
€ _____________
alarminstallatie [] ja (*) [] neen, zo ja waarde € _______________ incl./excl. BTW
eigenaar [] ja [] neen, namelijk ___________________________________________________________________________
accessoires (omschrijving)
___________________________________________________________________________
nieuwwaarde accessoires
€ __________________ datum afgifte kentekenbewijs _____________________________
(*) indien alarminstallatie aanwezig, beveiligingsbewijs meezenden
______________________________________________________________________________________________________
4 Soort verzekering
[] aansprakelijkheid
[] beperkt casco [] casco (all risks)
Dekkingsuitbreidingen
[] schade-opzittendenverzekering [] rechtsbijstandverzekering [] Verkeersrechtsbijstandverzekering
[] Winterstop 15 december tot 1 maart
_____________________________________________________________________________________________________
5 Gebruik
[] privé
[] zakelijk Indien zakelijk voor welke doeleinden: ________________________________________________
kilometrage: [] t/m 8.000 km [] 8.000 km tot 15.000 km [] meer dan 15.000 km Huidige kilometerstand: _______________
Gebruik buiten Nederland in de landen ______________________________________________________________________
_______ maal per jaar verblijfsduur _______________ dagen/weken
________________________________________________________________________________________________

6 Bijzonderheden bestuurders
a. Werd één van de bestuurders de rijbevoegdheid wel eens ontzegd?
[] ja*
[] neen
b. Heeft een van de bestuurders gebreken of lijden zij aan enige ziekte?
[] ja*
[] neen
c. Was u of één van de bestuurders in de afgelopen 3 jaar bij een schade betrokken?
[] ja*
[] neen
d. Heeft de regelmatige bestuurder het afgelopen jaar een schade veroorzaakt?
[] ja*
[] neen
* zo ja s.v.p. toelichten onder punt 8
_______________________________________________________________________________________________
7. Vorige verzekeringen
a. Werd ooit een motorrijtuigenverzekering ten name van de aanvrager, geweigerd, opgezegd, op bijzondere voorwaarden (premie) aangegaan of verlengd [] ja (toelichten onder 8) [] neen
b. Bij welke maatschappij liep de vorige verzekering? Bij ______________________ Polisnummer _____________
c. Indien de aanvrager eerder verzekerd is geweest, dient deze een royementsverklaring te overleggen. Indien een
dergelijke verklaring niet kan worden overlegd, dient de reden worden toegelicht onder punt 8.
De royementsverklaring [] gaat hierbij
[] volgt
_______________________________________________________________________________________________
8. Toelichting
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Overige mededelingen
Hebt u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?
[] ja
[] neen
Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Slotverklaring
Ondergetekende verklaart dat hem bekend is dat, indien de door hem verstrekte gegevens onjuist of onwaar blijken te zijn, verzekeraar het recht
heeft op grond van verzwijging (artikel 251 van het Wetboek van Koophandel) deze verzekering nietig te doen verklaren. Artikel 251 van het
Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is, indien bij de aanvraag van de verzekering onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt (kortom bij “verzwijging”). De plicht tot informatie omvat alles wat voor verzekeraar van belang kan zijn bij
de beoordeling van het te verzekeren risico (bijvoorbeeld het schadeverloop) en de persoon van verzekeringnemer/eigenaar (bijvoorbeeld een
strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of een geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht jaar). Het gevolg van verzwijging is dat
verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen.
Voorts verleent verzekeringnemer machtiging aan Heinenoord Assuradeuren B.V. de verschuldigde premie en kosten van zijn/haar rekening te
laten afschrijven, indien uit het aanvraagformulier blijkt dat verzocht is om automatische incasso door Heinenoord Assuradeuren B.V.. Hij/zij
verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstellingen dienaangaande zijn vastgelegd.
Tenslotte verklaart verzekeringnemer kennis te hebben genomen van de onderstaande, vanaf 1-1-1999 geldende “Regeling informatieverstrekking
aan verzekeringnemer 1998”, welke ministeriële regeling deel uitmaakt van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.
Informatieverstrekking
Op grond van de regeling informatieverstrekking, dienen schadeverzekeringsbedrijven hun clienten voor het sluiten van een verzekering te
informeren over:
1. het recht dat op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is;
2. de klachtenregelingen;
3. naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats van de verzekeringsmaatschappij.
Deze informatie betreft bij Heinenoord Assuradeuren B.V.:
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekeringsovereenkomst betreffen onderworpen aan Nederlands
recht.
De rechter in Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak te doen.

2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan het intern klachtenbureau of de klachtenbehandelaar van Heinenoord Assuradeuren B.V.
Wanneer het oordeel van verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 89 99,
Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of de uitkomst hiervan niet
bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.3. Heinenoord Assuradeuren B.V., Weesperzijde 150, 1097 DS Amsterdam,
Postbus 95350, 1090 HJ Amsterdam.
Bedenktijd:
Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat verzekerde, nadat de polis en de polisvoorwaarden zijn
ontvangen, de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende:
1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
2. de bedenktijd gaat in op het moment dat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen;
3. de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben;
4. wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de
verzekering nooit heeft bestaan;
5. op contracten waarvan, met instemming van verzekerde, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de
bedenktijd niet van toepassing.
Persoongegevens:
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan
en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl of van de
Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509
AL te Den Haag, telefoon (070) 333 85 00) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon (020)
552 28 88).

Ingevuld te _____________________________ datum ______________ handtekening van de aanvrager
Bijlage(n) _____________________________

