Aanvraag-/wijzigingsformulier personenauto’s en motoren
Fortis ASR
Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

1		

Nieuwe verzekering

		

Verzekering toevoegen aan bestaand pakket

		

Wijziging polisnummer

2		 Ingangsdatum
		 Contractduur
		 Premiebetaling per

3

,

uur

halfjaar		

kwartaal		

één jaar doorlopend
jaar			

maandbetaling (alleen mogelijk binnen een pakket)

Persoonsgegevens

			

verzekeringnemer											

		 Naam en voorletter(s)

														

m/v *

		 Adres (geen postbus)																	

regelmatige bestuurder (indien een ander dan verz.nemer)


m/v*

		

		 Postcode en woonplaats																	
		 Bank/gironummer																	

			

		 Geboortedatum									

								

		 Beroep of bedrijf		

/ 								

/ 	

															

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

nee			

ja 											

nee			

ja

		 Heeft de overheid daarop aantekeningen gesteld?

nee			

ja**             						

nee			

ja**

nee			

ja**             						

nee			

ja**

		 Wordt uw rijvaardigheid beïnvloed door een
		 handicap, ziekte of gebruik van medicijnen?

4

Omschrijving personenauto/motor

		 (zie kentekenbewijs deel 1 en 2)
			

Merk 																	

type

		 Bouwmaand en jaar 		
		 Kenteken

							
							
kg											

		 Gewicht (niet voor motor)
		 Brandstof

benzine			

diesel				

gas					

Meldcode
Cilinderinhoud

cc

hybride

		 Aantal zitplaatsen
		 Op wiens naam staat het kentekenbewijs?

51305 (08-06)

5

Gebruik

		

Particulier																									

minder dan 12.000 km

		

Zakelijk																									

12.000

		

Tweede gezinsauto

meer dan

nee			

ja, polisnummer eerste auto

*		 doorhalen wat niet van toepassing is
**		 a.u.b. toelichten op laatste pagina
/3

		

-

20.000 km
20.000 km

6		 Soort verzekering (Europadekking)

WA

			

Casco Beperkt,							

dagwaarde

			

Casco Compleet							

oorspr. cat. prijs E

in./ex.* BTW

			

InruilPlus (niet voor motor)			

cat. prijs access E

in./ex.* BTW

				

Eigen risico bij Casco Compleet			

															

standaard
hoger E

			

No-claim beschermer, aantal beschermingstreden

			

Verhaalsservice Autoschade

			

Rechtsbijstand Uitgebreid

			

Rechtsbijstand Basis

			

Persoonlijke ongevallen meeverzekeren

				

POI, E per zitplaats bij overlijden resp. bij blijvende invaliditeit

					

comb. 1			

comb. 2			

					

E    5.000				

E  10.000				

E  10.000

					

E  25.000				

E  20.000				

E  25.000

				

in./ex.* BTW

E

comb. 3

POO, E per zitplaats bij overlijden resp. bij blijvende invaliditeit

					

comb. 1			

comb. 2			

comb. 3			

					

E    5.000				

E    7.500				

E  10.000				

E  12.500

					

E  10.000				

E  15.000				

E  20.000				

E  20.000

			

SVI							

SVI 2e gezinsauto,

												

polisnr 1e auto

			

SVI-plus voor alleenstaande

7

SVI-plus					

Vragen m.b.t. vorige motorrijtuigverzekeringen

		 Kunt u een bonus/malusverklaring overleggen?

nee**		

ja, met 					

nee			

ja**

nee			

ja**

nee			

ja**

nee			

ja**

nee			

ja**

		 Heeft u of de regelmatige bestuurder in de
		 afgelopen 5 jaar schade aan of met een
		 motorrijtuig gehad?

8

comb. 4

Bijzonderheden

		 Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel
		 strafrechtelijk verleden van u of een andere
		 belanghebbende bij deze verzekering die
		 binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen?
		 Is aan u of een andere belanghebbende bij de
		 verzekering de laatste acht jaar een verzekering
		 van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd
		 of aangeboden op beperkte en/of verzwarende
		 voorwaarden?
		 Heeft u of een andere belanghebbende bij de
		 verzekering eerder schade geleden of
		 veroorzaakt door gebeurtenissen als door
		 aangevraagde verzekering worden gedekt?
		 Heeft u verder nog iets mede te delen over het
		 te verzekeren risico, uzelf of een andere
		 belanghebbende, dat voor de beoordeling van
		 de verzekeringsaanvraag van belang zou
		 kunnen zijn?

*		 doorhalen wat niet van toepassing is
**		 a.u.b. toelichten op laatste pagina
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schadevrije jaren (verklaring bijvoegen)

Premie volgens

AMR		

WA			

E

Casco		

E

No-claim beschermer

E

Ongevallen

E

SVI			

E

Rechtsbijstand

E

Totaal		

E

Rolls		

Interne verwerkingscode

Wijze van betalen
Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadviseur

			

Fortis ASR, per

automatische afschrijving*

									

acceptgiro

									

Fortis ASR Maandrekening*

*de machtiging tot automatische afschrijving van de giro- of bankrekening 										

wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

De ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te
nemen en de 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 financieel instellingen; voor statistische 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.
		

Handtekening

Plaats

verzekerde

Datum

Bewijs van voorlopige dekking
Dit aanvraagformulier is tevens bewijs van voorlopige dekking.
Zolang Fortis ASR niet anders laat weten, zal de aangevraagde verzekering dienovereenkomstig van kracht zijn.
De voorlopige dekking is echter niet van toepassing indien:
– het aanvraagformulier niet volledig of niet naar waarheid is ingevuld;
– de verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
– de overheid aantekeningen heeft gesteld op het rijbewijs van verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder;
– de rijvaardigheid van verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder mogelijk beïnvloed wordt door een handicap,
   ziekte of gebruik van medicijnen;
– het te verzekeren motorrijtuig wordt gebruikt als taxi, voor verhuur zonder chauffeur of voor leasingdoeleinden;
– een vraag bij bijzonderheden (vraag 8) met ja is beantwoord;
– het te verzekeren motorrijtuig volgens het kentekenbewijs een ander voertuig is dan een personenauto, motor of scooter.
Verzekeringsadviseur
Relatienummer
** Toelichting:
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