Bedrijfswagenparkverzekering
Aanvraagformulier
Avéro Achmea
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
Nederland

Adviseur
Agentnummer
Ingangsdatum

_________________________
_________________________
_________________________

Postbus 909
8901 BS Leeuwarden

Contractvervaldatum

O 1 januari
O 1 juli

Nederland

Incassowijze

O via de maatschappij
O via de adviseur

O 1 april
O 1 oktober

www.averoachmea.nl
tel 088 – 462 46 50
e-mail: acc.wagenpark.avero@achmea.nl

Belangrijk: toelichting bij het invullen van dit formulier
•
•

Als aanvrager of kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht alle vragen in dit aanvraagformulier zo
volledig mogelijk te beantwoorden.
Als u de vragen niet naar waarheid beantwoordt, kan een uitkering minder worden of zelfs vervallen.
Informeert u ons met opzet niet correct? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Bedrijfsgegevens
Juridische bedrijfsnaam
Adres vestiging
Postcode /plaats
Correspondentieadres
Postcode /plaats
Rechtsvorm

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
O eenmanszaak
O VOF
O BV
O NV
O anders: _________________________________________
Aantal werknemers
__________________________________________________
Eigenaar/Eigenaren
__________________________________________________
Geboortedatum eigenaar
__________________________________________________
Contactpersoon
__________________________________________________
Emailadres
__________________________________________________
Telefoonnummer
__________________________________________________
Uw website
__________________________________________________
IBAN rekeningnummer
__________________________________________(verplicht)
Omschrijving werkzaamheden __________________________________________________
__________________________________Sinds____________
BTW plichtig
O ja
O nee
Inschrijving KvK
O ja, nr:____________________________________________
O nee omdat:_______________________________________

____________________________________________________________________________________________
2
De motorrijtuigen
Aantal te verzekeren motorrijtuigen:
O
Personenauto:
____________
O
Bestelauto:
____________
O
Vrachtauto:
____________
O
Autobus:
____________
O
Aanhanger:
____________
O
Motor:
____________
O
Bromfiets:
____________
O
______________:
____________
Via het bestand “Specificatie motorrijtuigen Bedrijfswagenparkverzekering” kunt u het te verzekeren wagenpark
specificeren. Dit Excelbestand ontvangen wij graag digitaal. Deze staat op: www.averoachmeaonline.nl.

U kiest bij zakelijk voor “schade”. Daarna kiest u bij Download hier voor “Downloads wagenparken”.
Het bestand staat onder Productspecificaties.
_____________________________________________________________________________________________
3

Aanvullende verzekeringen
Welke aanvullende verzekeringen wilt u afsluiten bij uw motorrijtuigen?
persoon bestel vracht motor of
auto
auto
auto
bromfiets
(X invullen indien van toepassing)
O
Motorrijtuigrechtsbijstand:
____
____ ____
____
O
Pechhulp Europa
____
____ ____
____
O
Pechhulp Europa Plus
____
____ ____
____
O
Schade Verzekering Inzittenden
____
____ ____
____
O
Ongevallen Inzittenden
____
____ ____
____
O
Werkrisico
____ ____
In de offerte staat vermeld welke versie en/of verzekerde bedragen voor u gelden.

4

Gebruik van de voertuigen
Worden er goederen vervoerd?
Welke goederen worden er vervoerd?
Naar welke landen?
Vervoer voor eigen bedrijf?
Vervoer voor derden?
Zo ja, geef aan welke

-

Wordt er op vliegvelden gereden?
Wordt er in Engeland gereden?

O ja
O nee
________________________________________
________________________________________
O ja
O nee
O ja
O nee
O Internationaal Beroepsgoederenvervoer
O levende have
O Zwaar vervoer
O Bijzonder vervoer
O ADR (vervoer gevaarlijke stoffen)
O _____________________________________
O ja
O ja

O nee
O nee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Betalingswijze
O jaar
toeslag termijnbetaling : nvt

O Halfjaar
1,7%

O kwartaal
2,6%

O maand
3,2%

Als u dit formulier ondertekent, geeft u bij de termijnbetaling via de maatschappij incasso
toestemming aan Avéro Achmea om een doorlopende afschrijvingsopdracht te sturen naar
uw bank. Verder gaat u ermee akkoord dat uw bank het bedrag, dat u heeft afgesproken met
Avéro Achmea van uw rekening afschrijft. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u
die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eerdere verzekeringen
Heeft een verzekeraar aan u, of personen die onder deze verzekering vallen, in de afgelopen 5 jaar:
•
•

een verzekering geweigerd?
een verzekering opgezegd?

O nee
O nee

O ja
O ja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Strafrechtelijk verleden

A.

Bent u, of personen die onder deze verzekering vallen, voor een strafbaar feit in aanraking geweest
met politie of justitie?
•
•
•

Het gaat om de afgelopen 8 jaar. Zaken die ouder zijn hoeft u niet op te geven.
Het gaat om aanraking met politie of justitie als verdachte.
Het gaat om een lopend onderzoek, een veroordeling of de uitvoering van een straf of maatregel.

Uw antwoord:

B.

O nee

O ja (bij ja ook 7B beantwoorden)

Gaat het om 1 of meer van de volgende zaken?
•
•
•
•
•

ontzegging van de rij- of vaarbevoegdheid;
diefstal, inbraak, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte;
vernieling, brandstichting, afpersing;
mishandeling, doodslag, moord;
aanranding, verkrachting, ontucht met minderjarigen, bezit van kinderporno;

Uw antwoord:

O nee

O ja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

U heeft 14 dagen bedenktijd, een rustig idee

Als u een verzekering heeft afgesloten, krijgt u altijd 14 dagen bedenktijd. Bent u om wat voor reden niet
tevreden? Laat het ons of uw adviseur dat binnen 14 dagen weten. Voor deze nieuwe verzekering hoeft u
dan niets te betalen. Heeft u ondertussen premie betaald, dan krijgt u die van ons terug.
__________________________________________________________________________________

9

Slotverklaring

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Naam ___________________________________________________________________________
Plaats_________________________________________________Datum_____________________

Handtekening____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet
zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies.
Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.
We zijn een merk van Achmea, Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste
verzekeraar van Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en bij de AFM onder nummer 12000606.
Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt.
We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook
geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast
• om ons bestand van relaties te beheren
• om fraude te voorkomen en te bestrijden
• om statistisch onderzoek te doen
• om te voldoen aan de wet.
Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals:
• de Wet bescherming Persoonsgegevens
• de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Over de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het
centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u
belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s
beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de
stichting met uw gegevens omgaat.
Bent u het niet met ons eens?
Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.
Heeft u een klacht?
• Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag.
• Stuur ons een e-mail. Dat kan op klachtenbureau.avero@achmea.nl
• Stuur ons een brief. Ons adres is: Klachtenmanagement Avéro Achmea, Postbus 50, 8900 AB Leeuwarden
Staan er fouten in dit formulier?
Wij hebben de informatie in dit formulier met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig
is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die
fout.
Staat er iets anders in de voorwaarden?
Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de voorwaarden. Staat hierin wat anders dan in dit formulier? Dan
gelden de voorwaarden.

Specificatie motorrijtuigen Bedrijfswagenparkverzekering
Naam Bedrijf:_____________________________________
Via het bestand “Specificatie motorrijtuigen Bedrijfswagenparkverzekering” kunt u het te verzekeren wagenpark
specificeren. Dit Excelbestand ontvangen wij graag digitaal. Deze staat op: www.averoachmeaonline.nl.

U kiest bij zakelijk voor “schade”. Daarna kiest u bij Download hier voor “Downloads wagenparken”.
Het bestand staat onder Productspecificaties.

Srt

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Merk

Type

Dekking

A/O

= Oplegger/Aanhanger

W

= WA

P
B

= Personenauto

B

= Beperkt Casco

C

= Casco

VC

= Bestelauto
= Vrachtauto
combinatie

VS

= Vrachtauto solo

M

= Motor

Br

= Bromfiets

Srt

Bjr

Kenteken

Meld-

Gewicht

Nieuwprijs

code

in kg

in €

Gewenste dekking
W

B

C

B/M

huidige

%

premie

