Aanvraagformulier Carver Zakelijk

Voordat u dit formulier invult...
Op de laatste pagina hebben we 4 belangrijke bepalingen opgenomen. Leest u deze goed voordat u dit formulier invult. U vindt ze
onder het kopje uw mededelingsplicht.

Over u
Voorletters en naam

man

vrouw

ja

nee

ja

nee

ja

nee

rechtspersoon

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Nationaliteit

Geboortedatum

Beroep / soort bedrijf

IBAN

Rechtsvorm

Heeft u recht op btw-aftrek*?

*Alle waarden op het formulier moeten volgens deze opgave inclusief / exclusief btw worden ingevuld.

Bent u in loondienst?
Zo ja,

Werkgever

Bent u zelfstandige?
Zo ja,

KvK inschrijfnummer

Gewenste ingangsdatum
Premiebetaling

maand (automatische incasso verplicht)
kwartaal*
half jaar*
jaar

Betalen via automatische incasso?

ja

nee*

ja

nee

* Kiest u niet voor automatische incasso? Dan komt er een toeslag op de termijnbetalingen.

Aon mag mij elektronisch op de hoogte houden van
producten en diensten?

Uw motorrijtuig
Soort motorrijtuig

Merk
Uitvoering

personenauto

oldtimer / klassieker (auto)

motor/ scooter

oldtimer / klassieker (motor / scooter)

personenbus

autobus

bestelauto

kampeerauto

vrachtauto

aanhangwagen

Type
Bouwmaand en bouwjaar

Gewicht leeg voertuig

kg Laadvermogen

Cilinderinhoud

cc Aantal pk en kW

Kenteken

Meldcode*

Huidige kilometerstand

* laatste 4 cijfers chassisnummer

Brandstof

kg
pk

benzine

elektrisch

diesel

LPG

kW

anders
accessoires

€

Huidige dagwaarde

€

Heeft uw motorrijtuig belettering of beschildering?
Zo ja,

ja
wat is de waarde?

€

nee

2001.D.01/14

Oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief opties en

specificaties

waarde

Wat is specificatie en waarde van alle aangebrachte

€

accessoires en veranderingen? Denk aan trekhaak,

€

LPG-installatie en carkit zonder telefoon.

€
€

Beveiliging
Heeft uw motorrijtuig een alarmsysteem?

ja

Zo ja, toelichting:

SCM goedgekeurd

klasse

af fabriek

klasse

nee

ART goedgekeurd slot (voor motor/scooter)
anders
Heeft uw alarmsysteem een certificaat?

ja*

nee

* stuur het origineel mee

Gebruik
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?

maximaal 12.000 km
maximaal 20.000 km
meer dan 20.000 km
maximaal 7.500 km (oldtimers / klassiekers)
maximaal 15.000 km (kampeerauto's)

Wat is het doel van uw motorrijtuig?

privégebruik

zakelijk gebruik

lesrijden
koeriersdiensten
taxidiensten / contractueel personenvervoer
verhuur zonder chauffeur
verhuur met chauffeur

soort verhuur

anders
Gebruikt u het motorrijtuig meer dan 60 dagen
aaneengesloten per jaar in het buitenland?
Zo ja,

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

reden
landen

Financiering / lease
Is uw motorrijtuig gefinancierd?
Zo ja,

naam financier
contractnummer

Is uw motorrijtuig geleased?
Zo ja,

naam leasemaatschappij

contractnummer
Heeft uw te verzekeren motorrijtuig schade waarvoor de
gevraagde verzekering dekking biedt?
Zo ja,

toelichting

Aanvullende gegevens over uw motorrijwiel
Heeft u een certificaat verhoogde rijvaardigheid?

ja

nee

Zo ja, waar en wanneer behaald?

KNMV

NVVM

ja

nee

datum
Rijdt u met zijspan?

Uw dekking
Welke dekking wilt u?

WA
WA en beperkt casco
WA en volledig casco

Wilt u in ruil voor premiekorting extra eigen risico bij
volledig casco?

ja

nee

Nieuwwaardegarantie 36 maanden

ja

nee

Aanschafwaardegarantie 36 maanden

ja

nee

Ongevallen inzittenden

ja

nee

Extra zekerheid
Voor extra premietoeslag heeft u extra zekerheid
ongevallen inzittenden, schade inzittenden en
motorrijtuig rechtsbijstand (voor alle voertuigen)
nieuwwaarde- of aanschafwaardegarantie
(alleen voor personenauto en personenbus)
Aon Pechhulp (alleen voor personenauto,
personenbus en bestelauto)
Bij deze aanvullende verzekeringen mag u uw motorrijtuig
niet gebruiken als taxi-, lease-, verhuur- of lesvoertuig.
Uitzonderingen: ongevallen inzittenden, schade
inzittenden en motorrijtuig rechtsbijstand.

Wilt u de volgende dekkingen meeverzekeren?

Zo ja,

€ 5.000,- bij overlijden per verzekerde
€ 15.000,- bij blijvende invaliditeit per verzekerde
€ 10.000,- bij overlijden per verzekerde
€ 30.000,- bij blijvende invaliditeit per verzekerde
€ 20.000,- bij overlijden per verzekerde
€ 40.000,- bij blijvende invaliditeit per verzekerde
€

bij overlijden per verzekerde

€

bij blijvende invaliditeit per verzekerde

Hoeveel zitplaatsen wilt u verzekeren
(inclusief bestuurder)?
ja

nee

Motorrijtuig rechtsbijstand van DAS

ja

nee

Aon Pechhulp

ja

nee

Schade inzittenden
Zo ja, verzekerd bedrag € 1.000.000,- per gebeurtenis

Zo ja,

pechhulp in Nederland exclusief woonplaats
pechhulp in Nederland inclusief woonplaats

pechhulp in Nederland plus Europa exclusief woonplaats
pechhulp in Nederland plus Europa inclusief woonplaats
pechhulp in Europa exclusief Nederland
extra module pechhulp voor aanhangwagen of caravan
(alleen in combinatie met bovenstaande opties)
Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan is uw
dekking beperkt. Wilt u een uitgebreide
pechhulp?

ja

nee

Eigenaar of bestuurder van het motorrijtuig
Bent u de eigenaar van het motorrijtuig?
Zo nee,

ja

nee

ja

nee

naam eigenaar

Staat het kentekenbewijs op uw naam?
ikzelf

Wie is de hoofdbestuurder?

iemand anders

man

vrouw

ja

nee

ja

nee

ja

nee

naam
geboortedatum

Wat is het rijbewijsnummer van de hoofdbestuurder?
Onder welke categorie(ën) valt uw rijbewijs?
Heeft u geen Nederlands rijbewijs? Wat is het land van
afgifte?
Woont de hoofdbestuurder op hetzelfde adres als u? Zo
nee,

adres
postcode
woonplaats

Heeft de hoofdbestuurder een ziekte, stoornis of
lichamelijk gebrek? Gebruikt hij of zij medicijnen die
de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden?
Zo ja,

welke

Staan er op het rijbewijs bijzondere aantekeningen? Zo
ja,

welke

Is de rijbevoegdheid van de hoofdbestuurder ooit
ja

ontzegd?
Zo ja,

van

nee

tot

reden
Bij welke verzekeringsmaatschappij was u verzekerd? Wat
is het polisnummer en de einddatum van de polis? Welke
bonuskorting genoot u?

schadevrije jaren

%

Was de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar betrokken bij
schade?
Zo ja,
Heeft de vorige verzekeraar de schadevrije jaren op uw
naam geregistreerd in het systeem Roy-Data? Dan
kunnen wij die voor u opvragen. Vraagt u de verzekering aan
voor een bedrijfs- of leaseauto? Dan moet u zelf een originele
verklaringvanwerkgever,leasemaatschappijof

buitenlandse verzekeraar overleggen.

ja
schade(s) waarvan

nee
met schuld

Uw verzekeringsverleden
Is u of een andere belanghebbende bij deze verzekering
in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd? Of zijn er
bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, graag toelichten
Heeft u of een andere belanghebbende bij deze
verzekering de afgelopen 3 jaar schade geleden
door een gebeurtenis die deze verzekering dekt?
Zo ja, graag toelichten
Bent u of een andere belanghebbende bij deze
verzekering de laatste 8 jaar in aanraking gekomen met
politie en justitie in verband met:
- verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal,
verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte,
of poging(en) daartoe;
- benadeling van anderen, zoals vernieling of
beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of
poging(en) daartoe;
- een misdrijf in het verkeer;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de
opiumwet of de Wet op de economische delicten?
Zo ja, graag toelichten*
* Om welk strafbaar feit gaat het? Was er een rechtszaak? Wat is het resultaat
daarvan? Of heeft u geschikt met het Openbaar Ministerie? Tegen welke
voorwaarden? Als u wilt, kunt u deze informatie vertrouwelijk aan de directie
zenden.

Bent u of een andere belanghebbende bij deze
verzekering ooit betrokken geweest of momenteel
betrokken bij een faillissement, een surséance van
betaling of een schuldsanering?
Zo ja, graag toelichten
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze
verzekering nog over relevante informatie die u bij
voorgaande vragen niet heeft gemeld?
Zo ja, graag toelichten

Informatieverstrekking
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw klachten en/of suggesties
indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. U kunt de klacht ook via
onze website melden: www.aon.nl.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken contact met u op.
Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook rechtstreeks de directie van de
verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter niet tot een oplossing kunnen komen,
dan kunt u met uw klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of personen die een beroep uitoefenen.
Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de
KvK geregistreerd onder nummer 24061634.
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en
financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de
offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
kunt u vinden in ons Privacy Statement op.aon.nl/privacyverklaring.
Uw gegevens kunnen wij raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Dit doen wij om een
verantwoord beleid te voeren bij acceptatie van verzekeringen. Maar ook om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer
informatie www.stichtingcis.nl. Daar vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS dat van toepassing is.

Uw bedenktijd
Vraagt u een verzekering aan als consument (dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf)? Dan heeft u bedenktijd.
Ook als u de polis en de voorwaarden heeft ontvangen, kunt u uw verzekering ongedaan maken.
1. De bedenktijd bedraagt een termijn van veertien kalenderdagen.
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden ontvangt.
3. De verzekering moet een contracttermijn van tenminste 1 jaar hebben.
4. Wanneer u de overeenkomst met terugwerkende kracht ontbindt, handelen we alsof de verzekering nooit heeft bestaan.
5. De bedenktijd geldt niet wanneer de dekking met uw toestemming ingaat voordat de bedenktijd is afgelopen.

Uw Mededelingsplicht
1. U bent verplicht de vragen op dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Dit geldt ook voor informatie die betrekking heeft op
een derde van minimaal 16 jaar die wordt meeverzekerd. Ook vragen waarvan u denkt dat de verzekeraar de antwoorden al
weet, moet u volledig beantwoorden. Voldoet u niet aan uw mededelingsplicht? Dan kan de verzekeraar uw uitkering beperken
of laten vervallen. Misleidt u uw verzekeraar met valse informatie of zou de verzekeraar de verzekering niet hebben gesloten als
hij over de juiste informatie had beschikt? Dan mag de verzekeraar uw verzekering opzeggen.
2. Vraagt u deze verzekering aan voor een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon? Dan gelden vragen
over schadeverleden, opgezegde verzekeringen en het strafrechtelijk verleden ook voor:
-

de leden van de maatschap;

-

de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma;

-

de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

-

de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en als deze zelf een rechtspersoon is (zijn) hun statutair
directeur(en) / bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer].

3. Heeft u deze aanvraag opgestuurd en krijgt u daarna belangrijke informatie voor de vragen op dit aanvraagformulier? En heeft
de verzekeraar u nog niet bericht over de definitieve beslissing? Dan moet u de informatie alsnog melden.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW gelden de volgende uitgangspunten:
-

een niet beantwoorde of open gelaten vraag ziet uw verzekeraar als ontkennend beantwoord;
de vragen bij uw verzekeringsverleden moet u volledig invullen. Alleen zo kunnen wij uw aanvraag beoordelen. Wanneer is
een vraag onvolledig beantwoord? Als u feiten en / of omstandigheden verzwijgt of verkeerd voorstelt waarvan u in
redelijkheid kon begrijpen dat deze voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zijn. Bijvoorbeeld op basis
van de overige vragen op dit formulier.

