Assurantie-adviseur:

Aanvraag verzekering voor bromﬁets met kenteken
Aanvraag betreft

Nieuwe aanvraag
Mantelpolis
Losse polis
Tevens ingezonden aanvraagformulier
Gezin
Wonen
Uitbreiding op Mantelpolis met polisnummer
Automatische incasso door
London Verzekeringen
Ja
Nee

Verkeer

Recreatie

Indien automatische incasso door London Verzekeringen, svp op laatste pagina onder een kruisje zetten.

Algemene gegevens aanvrager (altijd invullen)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Bank- of postbanknummer
Beroep of bedrijf
Recht op vooraftrek BTW

Ja

Nee

Bromﬁetsverzekering
Ingangsdatum
Betreft het een verlenging / oversluiting
van een London-bromﬁetsverzekering?

Nee

Ja, polisnummer of plaatjesnummer

Ja

Nee

Algemene gegevens
Is aanvrager ook de hoofdbestuurder
Zo nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Staat kenteken op naam aanvrager
Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder
In bezit van een Nederlands rijbewijs
In bezit van een bromﬁetscertiﬁcaat
Werd rijbewijs/certiﬁcaat ooit ingetrokken
Zo ja, datum en reden
Staan er aantekeningen op rijbewijs/certiﬁcaat
Zo ja, welke
Gegevens bromﬁets
Merk
Soort

Ja

Nee, namelijk

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Model
Snorﬁets
Versneller
Fiets met hulpmotor
Volgende Oldtimer*
*kopie kentekenbewijs van eerste voertuig meesturen
Bouwjaar
Meldcode (zie kentekenbewijs deel II)
Privé
Zakelijk
Anders
Ja, registratienummer
Nee
Ja
Nee

Automaat
1ste Oldtimer*

Framenummer
Kenteken
Gebruiksdoeleinden
Datatag aanwezig
ART-slot klasse 31) aanwezig
1) noodzakelijk voor een diefstal- of volledig-cascodekking

Gewenste verzekering
W.A.
W.A. + Diefstaldekking (niet voor oldtimers)
W.A. + Volledig-cascodekking
(alleen voor ﬁets met hulpmotor)
Oorspronkelijke cataloguswaarde
Aanvullingen
- Verhaalsrechtsbijstand
- Ongevallen voor opzittenden
Bonus / Malus
Aantoonbaar aantal schadevrije jaren
Is bonus/malus-verklaring bijgevoegd

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Nee, omdat

€

Agentschap:
Man

Vrouw

Man

Vrouw

Algemene slotvragen
Eerdere schaden
Heeft u, of een andere belanghebbende bij
deze verzekering, de laatste 5 jaar schade
geclaimd of veroorzaakt verband houdende
met de door u aangevraagde verzekering?

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 in
aanraking geweest met politie of justitie?1

Nee

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

Nee

Ja, namelijk:

Nee

Ja, namelijk:

1Bijvoorbeeld

omdat u, of een andere belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een misdrijf of een strafbaar feit (waaronder ook
overtredingen en een (voorwaardelijke) ontzegging van het rijbewijs/certiﬁcaat vallen)? Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf en/of strafbaar feit
het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. U kunt deze
vertrouwelijke informatie eventueel bijvoegen in een enveloppe gericht aan de directie.
N.B. Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden.

Andere verzekeringen
Heeft u de door u aangevraagde verzekering
elders ondergebracht en/of was u reeds
eerder voor dit risico verzekerd?
Moet London Verzekeringen voor opzegging
van de elders lopende verzekering zorgdragen?
Heeft u reeds een of meer verzekeringen
bij London Verzekeringen?

Nee

Ja, namelijk:

Nee

Ja, s.v.p. getekende opzegkaart meesturen

Nee

Ja, namelijk:

Slotverklaring
Ondergetekende verklaart dat hem bekend is dat, indien de door hem verstrekte gegevens onjuist of onwaar blijken te zijn, verzekeraar het recht heeft op grond van verzwijging (artikel 251 van het Wetboek van Koophandel) deze verzekering nietig te
doen verklaren. Artikel 251 van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is, indien bij de aanvraag van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (kortom bij “verzwijging”). De plicht tot informatie
omvat alles wat voor verzekeraar van belang kan zijn bij de beoordeling van het te verzekeren risico (bijvoorbeeld het schadeverloop) en de persoon van verzekeringnemer/eigenaar (bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of
een geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht jaar). Het gevolg van verzwijging is dat verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen.
Voorts verleent verzekeringnemer 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.
Tenslotte verklaart verzekeringnemer kennis te hebben genomen van de onderstaande, vanaf 1-1-1999 geldende “Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemer 1998”, welke ministeriële regeling deel uitmaakt van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.
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 consumenten-brochure 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.

Plaats

Datum

Handtekening
AB051

Machtiging
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.

