Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
Assurantie-adviseur:

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer
Aanvraag betreft

n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis
n Losse polis
n Tevens ingezonden aanvraagformulier rubriek
n Gezin n Wonen n Recreatie
n Uitbreiding op Mantelpolis met polisnummer
n Contractduur:
n 5 jaar (Motorrijtuigrisico’s blijven altijd 1 jaar)
n 1 jaar

Agentschap
LET OP: U heeft een mededelingsplicht!
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:
1. 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 medeverzekerde (van 16 jaar of ouder), van wie de belangen (ook) 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 veronderstelt dat het antwoord bij London Verzekeringen
N.V. bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden
van London Verzekeringen N.V. heeft gehandeld of wij bij de wetenschap over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben geaccepteerd, hebben wij het recht de
verzekering op te zeggen.
2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het
schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang
van 33,3% of meer).
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat London Verzekeringen N.V. u heeft bericht over haar definitieve beslissing over
acceptatie van het/de door u ter verzekering aangeboden risico(‘s), moet u alsnog aan ons mededelen, als deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, samen met
de van toepassing zijnde polisvoorwaarden van de aangevraagde verzekering(en), in tweevoud ter beschikking is gesteld.
4. Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, gelden in afwijking van het bepaalde in artikel
7:928, lid 6, BW ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
- 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 in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het aangeboden risico van belang konden zijn. Bijvoorbeeld op grond van de overige
op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld.
Algemene gegevens aanvrager
Naam en voorletter(s)								
of naam bedrijf		
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Emailadres:
Telefoonnummer:				
Post- / bankrekening
Beroep / bedrijf
Recht op vooraftrek BTW
n Ja
n Nee

n Man

n Vrouw

Rechtsvorm:

Mobiel nummer:

Gegevens 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 aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer):
Naam en voorletters
1.
2.
n Personenauto

Privé-adres

Geb.datum

Nationaliteit

Functie

n Bestelauto

Ingangsdatum
Algemene gegevens
Is aanvrager ook de hoofdbestuurder?
n Ja
n Nee
Zo nee, naam en voorletter(s)								
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Staat kenteken op de naam aanvrager
n Ja
n Nee, namelijk

n Man

n Vrouw

Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder
In bezit van een Nederlands rijbewijs
Werd rijbewijs ooit ingetrokken
Zo ja, datum en reden
Staan er aantekeningen op het rijbewijs
Zo ja, welke

n Nee
n Ja

n Ja n A
n Nee

n Ja

n Nee

nB

nC nD

nE

Gegevens motorrijtuig
Merk					
Aantal cc (alleen Select)					
Kenteken					
Brandstof
n Benzine
n Diesel
n LPG
Aankoopdatum
Gebruiksdoeleinden
n Privé
n Zakelijk
n Anders:
Gebruik in het buitenland
Aantal km				
Alarminstallatie aanwezig
n Ja, merk				
		
n Nee
Uitsluitend voor bestelauto: laadvermogen

Model		
Bouwjaar		
Meldcode (zie kentekenbewijs deel II)
Huidige kilometerstand

Aantal weken
Type

Type
Ledig gewicht

SCM-klasse n 1

n2

n3

n4

Gewenste verzekering
Verzekering
Kilometrage
Gewenste dekking
Eigen risico volledig-casco
ZON-tarief van toepassing
Uitbreiding: 3 jaar in het geheel geen
afschrijving (alleen voor Select)

n Personenauto Basic
n Personenauto Select
n Bestelauto
n t/m 7.500 km (alleen Select) n t/m 12.000 km (niet voor bestelauto)
n t/m 20.000 km
n WA / Volledig-casco
n WA / Gedeeltelijk-casco
n WA
n Geen
n Standaard € 136,–
n € 225,– n € 340,–
n € 450,–
n € 680,–
n Ja
n Nee (niet voor bestelauto‘s)
n Ja

n meer dan 20.000 km

n Nee

Aanvullingen
Verhaalsrechtsbijstand
n Ja
n Nee
Schadeverzekering voor inzittenden
n Ja
n Nee
Ongevallenverzekering voor inzittenden
n Ja
n Nee
		
Aantal passagiersplaatsen
Gewenste dekking
n Basis
		
n Top voor		
n verzekeringnemer
				
n hoofdbestuurder
Aanvullend vervangend vervoer
n Ja
n Nee
(niet voor bestelauto)
n Nee
n Ja, module n A n B

Combinatie

nA

nC nD

nE

nB

nC nD

Te verzekeren waarden voor volledig-casco
		
Oorspronkelijke catalogusprijs
Waarde speciale voorzieningen
Waarde (overige) accessoires1
Te verzekeren bedrag voor volledig-casco
1

n Inclusief BTW
n Exclusief BTW
Personenauto Basic		 Personenauto Select		 Bestelauto
€		 €		 €
€
+ €
+ €
€
+ €
+ €
€		 €		 €

+
+

Alleen bij Personenauto Basic en Bestelauto zijn bepaalde accessoires gratis meeverzekerd (zie de Vakinformatie).

Te verzekeren waarden voor gedeeltelijk-casco
		
		
Huidige dagwaarde
Waarvan waarde accessoires
1
2

n Inclusief BTW
n Exclusief BTW
Personenauto Basic		 Personenauto Select		 Bestelauto
€		 €		 €
€                               1		 €                               2		 €                               1

Inclusief gratis verzekerde accessoires waaronder audio en diefstalbeveiliging
Personenauto Select kent geen gratis verzekerde accessoires

n Ja		
n Nee
Meeverzekeren (gedeeltelijk) casco aanhangwagen
Zo ja, merk					
Type		
Huidige dagwaarde
€
Oorspronkelijke nieuwwaarde
€
Bonus / malus
Aantoonbaar aantal schadevrije jaren
Is bonus / malusverklaring bijgevoegd
Zo nee, waarom niet

n Ja

n Nee

Bouwjaar

n5

Auto-Motor-Combinatieplan / Tweede gezinsauto
Wordt de polis gesloten binnen het
Auto-Motor-Combinatieplan
n Nee
n Ja, polisnummer en / of kenteken reeds bestaande motorfietsverzekering
Is de aanvraag motorfietsverzekering
n Ja
n Nee
bijgesloten
Wordt de polis gesloten op basis van de regeling 2e gezinsauto
n Nee
n Ja, polisnr. eerste motorrijtuig:
Inzittenden Verzekering
n Schadeverzekering voor inzittenden

n Ongevallenverzekering voor inzittenden

(alleen invullen indien niet in combinatie met reeds aangevraagde/lopende motorrijtuigenverzekering wordt gesloten)
Algemeen
Ingangsdatum
Gegevens auto(‘s)
Merk
Bouwjaar
Kenteken
Soort auto
Gebruik
Hoeveel kentekens op naam

n Personenauto
n Particulier/zakelijk
n één

		

Attentie: indien u slechts 1 kenteken op naam heeft, is de verzekering automatisch van kracht voor toekomstige vervanging (mits gelijksoortig!)

Tevens in te vullen ingeval van Ongevallen Voor Inzittenden
Te verzekeren combinatie
n Combinatie A
Gewenste dekking
n Basis
		
n Top voor
			
n Motor

n Bestelauto
n Anders,
n meer dan één

Aantal zitplaatsen

n Combinatie B

n Anders,

n Combinatie C

n Combinatie D

n verzekeringnemer
n hoofdbestuurder:

n Motorscooter

Ingangsdatum
Algemene gegevens
Is aanvrager ook de hoofdbestuurder?
n Ja
n Nee
Naam en voorletter(s)								
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Staat kenteken op de naam aanvrager
n Ja
n Nee, namelijk

n Man

n Vrouw

Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder
In bezit van een Nederlands rijbewijs
Werd rijbewijs ooit ingetrokken
Zo ja, datum en reden
Staan er aantekeningen op het rijbewijs
Zo ja, welke
VRO-, VRT- of NVVM-certificaat

n Nee
n Ja

n Ja n A
n Nee

n Ja

n Nee

n Nee

n Ja, d.d.

nB

nC nD

nE

(s.v.p. kopie meesturen)

Gegevens motor / motorscooter
Merk			
Model		
Aantal cc			
Kenteken		
Meldcode (zie kentekenbewijs deel II)			
Huidige kilometerstand
Aankoopdatum
Gebruiksdoeleinden
n Privé
n Zakelijk
Gebruik in het buitenland
Aantal km		
Aantal weken
Alarminstallatie aanwezig
n Nee
n Ja, merk:		
Type
Goedgekeurd ART-slot klasse 4 aanwezig
n Ja
n Nee

Type
Bouwjaar

Gecertificeerd n Ja n Nee

Gewenste dekking
Aantal km
Winterstop (15-12 tot 01-03)
WA + volledig-casco
Eigen risico
		

n t/m 8.000 n t/m 15.000 n meer dan 15.000
n Ja
n Nee
n Ja
n Nee
n Geen
n Standaard € 113,–
n € 225,– n € 340,–
Bij motorscooter is uitsluitend standaard eigen risico van € 113,-- mogelijk.

WA + gedeeltelijk-casco-dekking
(niet mogelijk voor motorscooter)
n Ja
n Nee
WA		
n Ja
n Nee
Zijspan / aanhanger meeverzekeren
n Ja
n Nee
Zo ja, merk			

Type			

n € 450,–

Bouwjaar

n € 680,–

Aanvullingen
Verhaalsrechtsbijstand
Schadeverzekering voor opzittenden
Aanvullend vervangend vervoer
(niet mogelijk voor motorscooter)

n Ja
n Ja

n Nee
n Nee

n Nee

n Ja: n A

Te verzekeren waarden voor volledig-casco

nB

n Inclusief BTW

Motor		
Oorspronkelijke cataloguswaarde
€
Oorspronkelijke cataloguswaarde zijspan /		
aanhanger
€
Waarde speciale voorzieningen
€
Te verzekeren bedrag voor volledig-casco
€
Waarde accessoires
€

nC

nD

nE

n Exclusief BTW
Motorscooter
Oorspronkelijke cataloguswaarde
Waarde speciale voorzieningen
Te verzekeren bedrag
Waarde accessoires

+

€
€
€
€

+

Te verzekeren waarden voor gedeeltelijk-casco motor
Huidige dagwaarde
Huidige dagwaarde zijspan / aanhanger
Te verzekeren bedrag

€
€
€

+

Bonus / malus
Aantoonbaar aantal schadevrije jaren
Is bonus / malusverklaring bijgevoegd
Zo nee, waarom niet

n Ja

n Nee

Auto-Motor-Combinatieplan / Tweede gezinsauto
Wordt de polis gesloten binnen het
Auto-Motor-Combinatieplan
n Nee
Is de aanvraag (bestel)autoverzekering bijgesloten

n Ja, polisnummer en / of kenteken reeds bestaande (bestel)autoverzekering
n Ja
n Nee

n Oldtimerverzekering
Ingangsdatum
Algemene gegevens
Is aanvrager ook de hoofdbestuurder?
n Ja
n Nee
Naam en voorletter(s)								
n Man
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Staat kenteken op de naam aanvrager
n Ja
n Nee, namelijk
Bent u lid van een oldtimervereniging?
n Ja
n Nee
Indien ja, kopie bewijs lidmaatschap meezenden
Welk motorrijtuig gebruikt u voor
dagelijks vervoer?
Merk
Kenteken
Polisnummer
S.v.p. kopie kentekenbewijs meezenden

n Vrouw

Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder
In bezit van een Nederlands rijbewijs
Werd rijbewijs ooit ingetrokken
Zo ja, datum en reden
Staan er aantekeningen op het rijbewijs
Zo ja, welke
Gegevens oldtimer

n Auto

n Nee
n Ja

n Ja n A
n Nee

n Ja

n Nee

nB

nC nD

nE

n Motor

Merk
Type			
Kenteken			
Meldcode (zie kentekenbewijs deel II)			
Huidige kilometerstand
Gebruik in het buitenland
Aantal km		
n Ja, merk:		
Alarminstallatie aanwezig
		
n Nee
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
€
Stallingsadres
Is het motorrijtuig getaxeerd
n Ja, datum		
Wilt u via ons een taxatie laten verrichten
n Ja
n Nee

Bouwjaar
Inhoud cc
Brandstof

Gewicht auto
(uitsluitend voor motoren)
n Benzine n Diesel n LPG

Aantal weken
Type

(s.v.p. kopie taxatierapport meezenden)

SCM-klasse n 1

n Nee

n2

n3

n4

n5

Gewenste verzekering
Gewenste dekking
Verzekerd bedrag volledig-casco

n WA
n WA + volledig-casco
€		

Aanvullingen
Verhaalsrechtsbijstand
n Ja
n Nee
Schadeverzekering voor in-/opzittenden
n Ja
n Nee
Ongevallenverzekering voor inzittenden
n Ja
n Nee
		
Aantal passagiersplaatsen
Gewenste dekking
n Basis
		
n Top voor		
n verzekeringnemer
				
n hoofdbestuurder

Aantal km per jaar

Combinatie

nA

n t/m 5.000

nB

n t/m 7.500

nC nD

Algemene slotvragen (altijd invullen)
Premiebetaling
Betaling per
n jaar
n halfjaar
n kwartaal
n maand
Automatische incasso
door London Verzekeringen
n ja
n nee
Indien automatische incasso door London Verzekeringen, s.v.p. op laatste pagina onder handtekening een kruisje plaatsen
Eerdere schaden
Heeft u, of een andere belanghebbende
bij de aangevraagde verzekering(en),
de laatste 5 jaar schade geleden of
veroorzaakt door een gebeurtenis
die door de aangevraagde verzekering(en)
wordt gedekt?

n nee

n Ja, data, omschrijving(en),schadebedrag(en) en naam maatschappij:

n nee

n ja, namelijk:

Overige mededelingen
Is ooit een door u, of een andere
belanghebbende bij deze verzekering,
aangevraagde verzekering geweigerd,
opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden
gesteld?

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,
n ja		
n nee
bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe?		
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,
n ja		
n nee
mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe?		
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet			
n ja		
n nee
of de wet economische delicten?					
- (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid?			
n ja		
n nee
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.
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting op de
reikwijdte van de mededelingsplicht onder punt 2 omschreven personen.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

Andere verzekeringen
Heeft u één of meer van de door u aangevraagde
verzekeringen elders ondergebracht en/of was u
reeds eerder voor deze risico’s verzekerd?
n nee
Verzekering

n ja, namelijk:

Maatschappij en polisnummer

Moet London Verzekeringen voor opzegging van
elders lopende verzekeringen zorgdragen?
n nee
Heeft u reeds één of meerdere verzekeringen n nee
bij London Verzekeringen?

Verzekerd bedrag

Afloopdatum

Dekking

n ja, s.v.p. getekende opzegkaart(en) meezenden
n ja, namelijk:

Machtiging premie-incasso
Verzekeringnemer verleent machtiging aan London Verzekeringen de verschuldigde premie en kosten van zijn/haar rekening te laten afschrijven, indien uit het aanvraagformulier blijkt
dat verzocht is om automatische incasso door London Verzekeringen. Hij/zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstellingen dienaangaande zijn
vastgelegd.
Informatieverstrekking
Op grond van de regeling informatieverstrekking, dienen schadeverzekeringsbedrijven hun cliënten 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 London Verzekeringen:
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 London Verzekeringen N.V.
Wanneer het oordeel van verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN 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. London Verzekeringen N.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 het uitvoeren van marketingactiviteiten en 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).
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar 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 hiervoor www.stichtingcis.nl.
Belangrijk
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht, op pagina 1 van het aanvraagformulier.

Slotverklaring
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.
Plaats		
…………………………………….			
Datum		
……………………………………..
Naam		
……………………………………
Functie*
………………..……………………
*Met bevoegdheid kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen.

Handtekening

Machtiging
n Door dit hokje aan te kruisen geeft u aan dat uw handtekening tevens betrekking heeft op een machtiging voor automatische incasso van de premie door London Verzekeringen N.V.

