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verzekeringsvoorstel voor collectiewagens
PRODUCENT :

ERARD Verzekeringen nv 5101

Aanvraag nieuw contract , Jaarlijkse premiebetaling , Inning maatschappij ,
Ingang na bevestiging door maatschappij

VERZEKERINGNEMER :
1)naam en voornaam :
firmanaam :
wettelijke woonplaats :
postnummer :
gemeente :
land :
2)wenst U een dekking voor Uzelf als uitsluitende bestuurder? Ja/Neen
voor uw echtgeno(o)t(e)e Ja/Neen
voor een eventueel ander benoemd bestuurder ouder dan 25 jaar ? Ja/Neen
3)bij welke maatschappij is het voertuig in BA verzekerd ?:
4)gelieve ons de volgende inlichtingen betreffende de bestuurder(s) te geven :
Naam &voornaam

geboortedatum

hoofdberoep

rijbewijs

type

uitgereikt op

5)a) werd U of één van de andere bestuurders hun rijbewijs reeds ingetrokken in de loop van de laatste 5 jaar?:
Ja/Neen
is er om de hierboven reden een rechtsvording aan de gang ? :
Ja/Neen
b) is één van de bestuurders reeds veroordeeld geworden wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie of
voor vluchtmisdrijf ?
Ja/Neen
c) heeft een verzekeringsmaatschappij reeds aan één van de bestuurders een gelijkaardige dekking opgezegd
of geweigerd ?
Ja/Neen
zo ja, waarom ?:
d) heeft een verzekeringsmaatschappij reeds speciale maatregelen genomen tegenover één van de uitsluitende
bestuurders na een schadegeval ? :
Ja/Neen
e) heeft één van de bestuurders een tekortkoming of gebrek (lichamelijk of geestelijk) of een ziekte
( zoals bv gezichts-of gehoorstoormis, hartziekte, vallende ziekte, suikerziekte) die zijn rijbekwaamheid
eventueel zou kunnen verminderen of beïnvloeden ?
zo ja, welke ?:
f) heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schadegevallen gehad (in recht of ongelijk) ? :
Ja/Neen
6) In geval van een positief antwoord op vragen 5 a, b, preciseer aub
Naam & voornaam datum
duurtijd
reden

restitutie met examen

7) In geval van een positief antwoord op vraag 5 f, preciseer aub
Datum naam van de bestuurder
kosten BV
schade aan voertuig

ontstandigheden

TE VERZEKEREN VOERTUIG:
Merk

type

cylinderinhoud CC

bouwjaar

onderstel nr

plaatnummer aantal kilometer op teller

8) Hoeveel kilometers rijdt U per jaar?:
9) a) Bent u eigenaar van het voertuig?: Ja / Neen
b) Datum en prijs van aankoop:
10) Hebt U verschillende en/of belangrijke aanpassingen aan de standaarduitgave van het voertuig gemaakt?:
zo ja preciseer:
11) Waar is het voertuig geparkeerd?:
12) a) Bevindt het voetruig zich in een gebouw aanpalend aan uw woning en dat uitgerust is met een slot ?
zo neen gelieve te preciseer:
b) Bevindt het voertuig zich tussen 22u en 7u in een afgesloten garage ? Ja / Nee
13) Is de parkeerplaats:
a) een stenen gebouw met een pannendak of geasfalteerd?
Ja/Neen zo neen, preciseer aub:
b) in een regelmatig (dag & nacht) onbewoond gebouw gelegen? Ja/Neen zo ja, preciseer aub:
c) voor handelsdoeleinden gebruikt ?:
Ja/Neen
zo ja, preciseer aub:
14) Is het voertuig uitgerust met mechanisch of elektronisch anti-diefstalsystem:
Ja/Neen
zo ja, preciseer aub:
15) Is het een tweede voertuig?:
Ja/Neen
zo neen, gelieve te preciseren aub :
16) Gelieve de volgende inlichtingen betreffende uw woning mede te delen:
a) type van sloten op de buiten ingangen:
b) type van sloten op de vensters:
c) type van het electronische anti-diestal systeem:
d) andere beschermingsmethodes :
17) Wat is de geschatte waarde van de wagen door expert:

GEVRAAGDE WAARBORGEN:
O Volledige omnium tot 2.000 of 10.000 kilometer per jaar : O 2.000 km O 10.000 km
O of forfait formule 380 euro tot 50.000 euro, met 400 euro vrijstelling
O of forfait formule 250 euro tot 25.000 euro, met 300 euro vrijstelling

GEWENSTE AANVANGSDATUM :
Bent u op de hoogte van bijzondere factoren welke de aanvaarding van dit risico, door de verzekeraar, zouden
kunnen beïnvloeden? Zo ja, gelieven deze te specifiëren :
De ondergetekende verklaart dat bovenstaande antwoorden volledig en waarachtig zijn en erkent hun juistheid,
zelfs indien ze door een derde persoon geschreven werden. Onderhavig voorstel bindt de partijen niet het
contract te sluiten. Onderhavig voorstel zal in ieder geval deel uitmaken van het contract.
Gedaan te.............................de..........................
handtekening van de voorsteller.

GELIEVE TE NOTEREN DAT WIJ ALTIJD EEN KOPIE VAN EEN
EXPERTISEVERSLAG VEREISEN, ALSOOK EEN KOPIE VAN HET RIJBEWIJS
VAN DE HOOFDBESTUURDERS, HET AANVRAAGFORMULIER TOT
INSCHRIJVING OF HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN DE WAGEN, ALSOOK
EEN BEWIJS VAN SCHADEVRIJ RIJDEN / LAGE BONUSMALUS.
De maatschappij vraagt minstens het gebruik van een stuurstang of het inbouwen en gebruiken van
een verborgen startknop – startonderbreker als basis anti-diefstal beveiliging. Afhankelijk van de
waarde van de wagen en het type stallingsplaats-garage kunnen extra zaken gevraagd worden.

