N E DASCO

AANVRAAGFORMULIER

PERSONENAUTO/
MOTORVERZEKERING

ASSURADEUREN
Postbus 59, 3800 AB Amersfoort

Nieuwe aanvraag bij mij.____________________________________

Wijziging polisnr. ___________________

Geoffreerd tarief e ____________________

1 Tussenpersoongegevens
TP-nr.____________________________ Kantoor____________________________________________________ Contactpersoon ______________________________________________________
E-mail________________________________________________________________ Telefoon __________________________________________ Fax____________________________________________
Bij het invullen van deze aanvraag dient u rekening te houden met de mogelijkheden van bovengenoemde maatschappij.

2 Aanvrager
Naam en voorletters
________________________________________________m/v
Geboortedatum ________________________________
Adres
__________________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ____________________________________________________
Giro-/bankrek.nr. ________________________________
Beroep
____________________________________________________
Telefoon
________________________________
Heeft u een geldig rijbewijs?
ja
nee
Afgiftedatum eerste rijbewijs
__________________________________________
Categorie
A
B
C
D
E
Heeft u recht op vooraftrek BTW?
ja
nee

3 Premiebetaling
Premiebetaling per
maand
Wenst u automatische afschrijving?

kwartaal
ja*

halfjaar
jaar
nee (bij maandbetaling verplicht/minimum termijnpremie is e 10,–)

*Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden van de Bankgirocentrale.
Ingangsdatum

____________________________________________________

4 Meest regelmatige bestuurder
Naam en voorletters
________________________________________________m/v
Geboortedatum ________________________________
Adres
__________________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ____________________________________________________
Telefoon
________________________________
Heeft u een geldig rijbewijs?
ja
nee
Afgiftedatum eerste rijbewijs
__________________________________________
Categorie
A
B
C
D
E
Bestuurt u het motorrijtuig voor meer dan 85% van het aantal km per jaar?
ja
nee

5 Bijzonderheden bestuurders/schadeverleden
Staan er aantekeningen op het rijbewijs?
Is de rijbevoegdheid ooit ontzegd?
Is er ooit een verzekering geweigerd of opgezegd; een
beperkende bepaling gesteld of een extra eigen risico opgelegd?
Heeft u een lichamelijk gebrek of lijdt u aan een ziekte?
Had u de laatste vijf jaar een schade aan of met een motorrijtuig?

Aanvrager
ja
ja

nee
nee

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Meest regelmatige
bestuurder
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja

nee
nee
nee

Indien één van bovenstaande vragen bevestigend is beantwoord, hieronder s.v.p. een toelichting geven, zoals bijvoorbeeld schadedata,
bedragen, omstandigheden, etc. __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Vorige verzekeringen
Bent u reeds eerder met betrekking tot een motorrijtuig verzekerd geweest?
Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer?
Dient bij de premievaststelling rekening gehouden te worden
met in het verleden opgebouwde schadevrije jaren?
Royementsverklaring

7 Te verzekeren motorrijtuig
Merk
____________________________________________________
Kenteken
____________________________________________________
Chassisnr./Meldcode
____________________________________________________
Oorspronkelijke cataloguswaarde incl. standaard accessoires
Dagwaarde incl. standaard accessoires
Datum afgifte kentekenbewijs
Op wiens naam is kentekenbewijs deel II gesteld
Brandstof
benzine
diesel
LPG

ja
nee
__________________________________________________
ja ________ jaar
nee
ja, bijgevoegd
ja, volgt nog
nee, omdat____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
personenauto
motor
Type
________________________________________
Bouwjaar ________________________________________
Gewicht __________kg
e __________________________________incl./excl BTW
e __________________________________incl./excl BTW
Deel I ____________________ Deel II ______________________
__________________________________________________________
Cylinderinhoud ________________________________cc

Extra mede te verzekeren accessoires/bijzondere carrosserie
Waarde van deze accessoires
Is het motorrijtuig APK goedgekeurd?
Is het motorrijtuig gefinancierd?
Is het motorrijtuig geleased?

e __________________________________________________________
nee
ja, tot
____________________________________
nee
ja, door ____________________________________
nee
ja, van ____________________________________
________________________________________________________

Beveiliging
TBBS/TNO goedgekeurde beveiliging aanwezig?
(indien ja, originele inbouwcertificaat bij deze aanvraag meezenden)
Andere beveiliging (s.v.p. omschrijving)

nee

ja, klasse ____________________________________

____________________________________________________________

8 Gebruik van het motorrijtuig
Huidige tellerstand en maximaal aantal kilometers per jaar
Uitsluitend privé-gebruik (incl. woon/werkverkeer)?
Indien bestelauto, uitsluitend eigen vervoer?

__________________stand Aantal __________________ km
ja
nee
ja
nee, anders ________________________________

Wordt het motorrijtuig meer dan 42 dagen per jaar
in het buitenland gebruikt?
Zo ja, hoe lang en met welke doeleinden?
Is er sprake van verhuur?

ja
nee
____________________________________________________________
ja
nee

9 Gewenste dekking
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid + beperkt casco
Aansprakelijkheid + volledig casco

Vrijwillig extra eigen risico maximaal e __________________________________________

Rechtsbijstandverzekering
Schade-inzittendenverzekering
Ongevallen-inzittendenverzekering
Aantal zitplaatsen __________________________________
A. bij overlijden e __________________________________
B. bij invaliditeit e __________________________________

10 Slotvraag
Heeft u nog iets mede te delen (zowel ten aanzien van het te verzekeren risico als de persoon van de aanvrager en/of
verzekerde/bestuurder) dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?
ja
nee
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden (eventueel op een apart vervolgblad)______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijk
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde 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 de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
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 het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering,
in tweevoud ter hand is gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken
de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

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:

• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;

• overtreding van de vuurwapenwet, de opiumwet of de wet economische delicten?
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen
al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar
Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden)

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Door 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
een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door ______________________________________________________________________________________________ (naam)
Plaats __________________________________________________ datum __________________________________ handtekening ____________________________________________________

Verwerking persoonsgegevens: De verstrekte persoonsgegevens worden door Nedasco verwerkt:
• ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
Toepasselijk recht: Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Klachten: Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van Nedasco.

A.Pauto.01

Wanneer het oordeel van Nedasco voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag (telefoon: 070 3338999).

