Aanvraag-/wijzigingsformulier
Bestel- en vrachtautoverzekeringen

Fortis ASR
Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10,
3584 BA Utrecht, Nederland
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

1

Ingangsdatum

uur

		

Nieuwe verzekering				

		

Contractduur

		

Premiebetaling per

2



Verzekeringnemer

wijziging polisnr.
jaar doorlopend

jaar			

halfjaar				

kwartaal		

maand

m/v

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon

										

Bank-/postgironr

Geboortedatum

										

Nationaliteit

Beroep of bedrijf
Bent u in het bezit van een voor onderstaand
motorrijtuig geldig Nederlands rijbewijs?

nee			

ja, sinds 		

nee			

ja**

nee			

ja**

Heeft de overheid daarop aantekeningen
geplaatst?
Wordt uw rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door
een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen?
2.1

Regelmatige bestuurder 	

m/v *

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon

										

Bank-/postgironr

Geboortedatum

										

Nationaliteit

Beroep of bedrijf
Is hij/zij in het bezit van een voor onderstaand
motorrijtuig geldig Nederlands rijbewijs?

nee			

ja, sinds

nee			

ja**

nee			

ja**

benzine

diesel		

Heeft de overheid daarop aantekeningen
geplaatst?
Wordt zijn/haar rijvaardigheid mogelijk
beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik
van medicijnen?

3

Omschrijving motorrijtuig
Kenteken
Merk
Type
Bouwjaar
Brandstof

gas

zie kentekenbewijs deel I en II
Meldcode
Aantal zitplaatsen
Afgiftedatum deel I
Afgiftedatum deel II
52304 (05-08)

Op wiens naam staat het kentekenbewijs?
Laadvermogen

kg

Ledig gewicht
(= massa ledig voertuig)

kg
+

Totaal gewicht
(= max. massa beladen voertuig)

kg
1/4

4

Soort motorrijtuig

bestelauto (grijs kentekenbewijs, rijbewijs BE voldoende, max. 3500 kg)

		

vrachtauto (groot rijbewijs, gewicht meer dan 3500 kg)

		

truck(trekker)

		

		

Opbouw

open

		

gesloten

		

tank, inhoud

		

koelinstallatie

		

container/afzetbak

		

laad- en losinstallatie

		

andere installatie, nl.

Gebruik

liter

goederenvervoer voor eigen bedrijf						

minder dan 25.000 km

		

goederenvervoer voor derden							

	  25.000 - 50.000 km

		

takel- en sleepwerkzaamheden							

	  50.000 - 100.000 km

																		
											
		
					

100.000 - 150.000 km
meer dan 150.000 km

Welke goederen vervoert u?
Buitenlandgebruik:
Welke landen worden bezocht?
Hoe vaak, hoe lang? 													

x per jaar

Aanhangers:
Indien u een bepaalde aanhanger wenst te
verzekeren, dan s.v.p. de volgende vragen beantwoorden: Soort aanhanger

merk

			

type

			

bouwjaar

			

chassis/framenr.

			

aanhangwagen

			

oplegger

		
		

Remsysteem aanhanger

		

Remsysteem trekkende auto

		

Laadvermogen		

											

kg

		
		

Ledig gewicht													
(=massa ledig voertuig)													

kg
+

		

Totaal gewicht													

kg

		

Opbouw

open

			

gesloten

			

koelinstallatie

			

container/afzetbak

		

laad- en losinstallatie

		

tank, inhoud 								

		

andere installatie, nl.

5

WA											

Soort verzekering motorrijtuig

		

Casco Beperkt							

liter

Casco Compleet
Brand/Diefstal e.d.

Oorspronkelijke cataloguswaarde auto

E 											

in./ex.*BTW in./ex.*BPM

Dagwaarde

E 												

in./ex.*BTW

Prijs beschildering/sierletters e.d.

E 												

in./ex.*BTW

Oorspronkelijke catalogusw. opbouw

E 											

in./ex.*BTW

Dagwaarde

E 											

in./ex.*BTW

Prijs beschildering/sierletters e.d.

E 											

in./ex.*BTW

Oorspronkelijke catalogusw. installaties

E 											

in./ex.*BTW

Dagwaarde installaties

E 											

in./ex.*BTW

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

**

A.u.b. toelichten (z.o.z.)

2/4

dagen

5.1

Soort verzekering aanhanger

WA											

		

Casco Compleet

Casco Beperkt							

Brand/Diefstal e.d.

Oorspronkelijke cataloguswaarde auto

E 											

in./ex.*BTW

Dagwaarde

E 											

in./ex.*BTW

Prijs beschildering/sierletters e.d.

E 											

in./ex.*BTW

Oorspronkelijke catalogusw. opbouw

E 											

in./ex.*BTW

Dagwaarde

E 											

in./ex.*BTW

Prijs beschildering/sierletters e.d.

E 											

in./ex.*BTW

Oorspronkelijke catalogusw. installaties

E 											

in./ex.*BTW

Dagwaarde installaties

E 											

in./ex.*BTW

Heeft u recht op vooraftrek van de volledige BTW?

nee			

ja

Schade-uitkering incl./excl.* BTW gewenst?

nee			

ja

No-claim beschermer (alleen bestelauto)

ja, aantal beschermingstreden				

Ongevallen inzittenden, verzekerde bedragen
		

A: overlijden					

€

B: blijvende invaliditeit 		

€

nee

SVI
		

Schadeverzekering voor bestuurders

Rubriek A: motorrijtuigen van de werkgever (inclusief lease/verhuur)

en werknemers		

Aantal personen en bestelauto’s

			

Aantal vrachtauto’s en trekkers

			

Aantal ongekentekende voertuigen

		

Rubriek B: motorrijtuigen van de werknemer

			

(totaal aantal gedeclareerde kilometers op jaarbasis van alle werknemers samen)

			

tot 5.000 km

			

tot 10.000 km

			

tot 15.000 km

			

tot

km

Rechtsbijstand basis
Rechtsbijstand uitgebreid
Compleet, in./ex.* contractsrechtsbijstand
Verhaalservice Autoschade
(alleen mogelijk bij bestelauto's)
Wilt u het casco risico verzekeren van een tank,
koelapparatuur of andere speciale uitrusting?

nee			

ja

nee			

ja (wij zullen contact met u opnemen)

nee**		

ja, met

nee			

ja**

nee			

ja

nee			

ja**

nee			

ja**

Wilt u een transportverzekering (voor schade
aan de lading)?

De volgende vragen altijd beantwoorden
6

Vragen m.b.t. vorige motorrijtuigverzekeringen
Kunt u een bonus/malusverklaring overleggen?

schadevrije jaren

Heeft u of de regelmatige bestuurder in de
afgelopen 5 jaar schade aan of met een
motorrijtuig gehad?
Heeft u nog andere verkeersverzekeringen bij
Fortis ASR lopen?
Zo ja, hier één van de polisnummers vermelden
7

Bijzonderheden
Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbendebij de verzekering de laatste 8 jaar
een verzekering van welke aard dan ook opgezegd,
geweigerd of aangeboden op beperkte en/of
verzwarende voorwaarden?
Bent u, regelmatige bestuurder of houder van het
kentekenbewijs in de afgelopen 5 jaar in verband
met een verkeersdelict (voorwaardelijk) veroordeeld
tot een gevangenisstraf of hechtenis of is aan een
van hen bij vonnis (voorwaardelijk) de
rijbevoegdheid ontzegd?

3/4

Hebt u, de regelmatige bestuurder of de houder
van het kentekenbewijs feiten te melden omtrent
een eventueel ander strafrechtelijk verleden die
binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen?

nee			

ja**

				

ja**

Hebt u verder nog iets mee te delen over het te
verzekeren risico of over uw persoon en/of de
medeverzekerde(n) dat voor het beoordelen van
deze verzekering van belang zou kunnen zijn?
Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadv.

		

FORTIS ASR, per			

FORTIS ASR maandrek.

										

acceptgiro

										

automatische incasso (machtiging bijvoegen).

**

Ruimte voor toelichting

Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de gegevens antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te
nemen en daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen.
Belangrijk
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (Fortis ASR) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiele instellingen; voor statische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (Fortis ASR) 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. Fortis ASR heeft
uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval
van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering liggen ter inzage bij Fortis ASR. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw
verzoek kunnen de voorwaarden u bovendien nu reeds worden toegezonden.
Plaats

Datum

Handtekening Verzekeringnemer

4/4

