UNETO-VNI Verzekeringen
Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark
Aanvraag voor zelfstandigenpakket in de installatiebranche
Platte tekst

Offerte

Aanvraag

Ingangsdatum
Verzekeringnemer
Naam bedrijf
Beroep
Naam en voorletters
Geboortedatum eigenaar
Kenteken (bestel)auto
Inclusief brandgevaarlijke werkzaamheden

ja

nee

Correspondentieadres
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon

Fax

E-mailadres
Is het correspondentieadres anders dan het verzekerde adres?

ja

nee

Verzekerde adres (als dit anders is dan het correspondentieadres)
Adres
Postcode en Woonplaats
Informatie bedrijf
Jaaromzet bedraagt
Maximaal risico per opdracht

maximaal € 250.000 ex. btw
maximaal € 50.000

In de bedrijfspakketverzekering zijn vier verschillende verzekeringen opgenomen, ieder met eigen voorwaarden en maximale
dekkingen (zie brochure).
Premiebetaling
Bankrekeningnummer
Premiebetaling per maand

aan verzekeringsadviseur
via automatische incasso door De Goudse

Door ondertekening van deze aanvraag machtig ik De Goudse de premie automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.
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A Slotvragen
Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te kunnen verzekeren, is het belangrijk dat we u als klant goed
kennen en informatie van u krijgen om het risico te kunnen beoordelen. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden?
Heeft u, of een of meer van de te verzekeren personen, in de afgelopen 8 jaar te maken gehad met het volgende:
+ een (zorg)verzekering geweigerd

nee

ja*

+ een (zorg)verzekering opgezegd

nee

ja*

+ een (zorg)verzekering onder beperkende of bijzondere voorwaarden voorgesteld

nee

ja*

+ een schadeclaim geheel of gedeeltelijk afgewezen

nee

ja*

+ schade teruggevorderd in verband met onware opgave

nee

ja*

* graag een toelichting geven in een bijlage.
Bent u, of iemand anders die belang heeft bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of
justitie in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en
tenuitvoerlegging van een straf.

nee

ja*

* graag in een bijlage aangeven om welk 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 informatie desgewenst vertrouwelijk
zenden aan de directie van De Goudse Verzekeringen.
Beschikt u, of iemand anders die belang heeft bij deze verzekering, nog over informatie die voor onze beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is verstrekt?

nee

ja, nl.

NB Vermeld hier alle informatie die voor ons van belang zou kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Gebruik eventueel een bijlage.

B. Ondertekening
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn
beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen.
De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico
en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij De Goudse bekend veronderstelt,
dient u toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze
aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse definitief over uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen.
Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe
leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u heeft gehandeld met de bedoeling om ons te misleiden, of wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als wij op de hoogte waren geweest van de werkelijke stand van
zaken, hebben wij ook het recht om de verzekering op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW kunnen
wij deze maatregelen ook nemen als u de algemene slotvraag onvolledig heeft beantwoord.

2/4

UNETO-VNI Verzekeringen
Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage op ons kantoor
en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis.
U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. De looptijd
van de verzekering is X jaar. U kunt de verzekering aan het eind van de eerste contracttermijn beëindigen, waarbij u een
opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar, met de opzegtermijn
van één maand.
Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan De Goudse een afwijkende premie vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen voordat de verzekering wordt geaccepteerd.
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het
beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid
en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van
toepassing. U kunt de volledige tekst van de gedragscode raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars
(www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars .
Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand verwerkt SRK uw gegevens voor het uitvoeren van de rechtsbijstandszaak
en/of juridische dienstverlening, voor het rendementsbeheer en om fraude te voorkomen en bestrijden. SRK informeert De
Goudse over het feit dat een melding heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied of schadetype de rechtszaak betreft en over
de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing.
Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak
of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
Gevolgen fraude
Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak wordt toegekend of verzekeringsdekking wordt verleend. Ook kan fraude tot gevolg hebben dat:
+ er aangifte wordt gedaan bij de politie of het Openbaar Ministerie;
+ de verzekering(en) worden beëindigd;
+ er registratie plaatsvindt in het signaleringssysteem van verzekeraars;
+ terugvordering plaatsvindt van de eventueel al gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende aanspraken, of de verzekeringsdekking alsnog wordt ontzegd;
+ terugvordering plaatsvindt van de kosten die eventueel al gemaakt zijn om een aanspraak of het recht op een (periodieke)
uitkering vast te stellen.
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In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in
het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), te Den Haag.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten de risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Goudse Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven in het register bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een
aanbieder van verzekeringen. De Goudse is gevestigd in Gouda.
Plaats



Datum

(handtekening)
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsadviseur
Nummer
Naam behandelaar verzekeringsadviseur
Bij opmerkingen of een toelichting kunt u deze ruimte gebruiken.
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UNETO-VNI Verzekeringen - Postbus 742 - 2700 AS Zoetermeer.
T 079 325 07 17 F 079 323 85 50 E verzekeringen@uneto-vni.nl W www.uneto-vni.nl/verzekeringen
AFM-vergunningnummer 12005606, KvK 37100724.

