Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Tussenpersoon
Aanvraag

Tussenpersoonnummer
Offerte

Wijziging onder polisnummer

Is er reeds met REAAL Verzekeringen over deze aanvraag/mutatie overleg geweest

Nee

Contractsduur

1  jaar (10% toeslag)

5  jaar (standaard)

Ja,

                       (naam acceptant)

Gewenste ingangsdatum van de verzekering
Gewenste hoofdpremievervaldatum
Hebt u al andere verzekeringen bij REAAL Verzekeringen

Nee

Ja

Zo ja, welk(e) polisnummer(s)
Aanvrager
Achternaam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Man

Vrouw

Nationaliteit
Functie
(Post)banknummer
Telefoonnummer
Op welke naam dient de
verzekering te worden gesteld

Aanvrager

Aanvrager h.o.d.n.

Bedrijf

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Postadres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
Faxnummer
(Post)banknummer
E-mail en/of website
Rechtsvorm

BV

NV

Eenmanszaak

Eenmanszaak - ZZP -er

Stichting

CV

VOF

Maatschap

Vereniging

Anders, namelijk

Beherende vennoten/maten of directie
1. Naam en geboortedatum
2. Naam en geboortedatum

15 39 07-11

3. Naam en geboortedatum



Overige bedrijfsgegevens
BIK-code

Inschrijvingsnummer K.v.K.

Inschrijvingsdatum

Welk bedrijf wordt uitgeoefend( graag zo volledig mogelijk)

De aanvraag/offerte/wijziging heeft betrekking op de volgende dekkingen
Ingangs-/wijzigingsdatum
Categorie 1 Bezit
Gebouwen
Inhoud (inventaris/goederen)
Bedrijfsschade (aanvullend)
Reconstructiekosten (aanvullend)
Glas (aanvullend)
Winkelgeld (aanvullend)
Computer/elektronica (aanvullend)
Categorie 2 Bescherming
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Milieuschade
Categorie 3 Mobiliteit
Personenauto’s
Bestelauto’s
Vrachtauto’s
Transport eigen vervoer
Werkmaterieel
Schadeverzekering inzittenden (aanvullend)
Ongevallen inzittenden (aanvullend)
Motorrijtuigenrechtsbijstand (aanvullend)
Motorrijtuigenverhaalsbijstand
Aanhangers (aanvullend)
No Claim Garantie (alleen bij personen- en bestelauto)

Premiebetaling
Per  jaar

Per halfjaar    

Per kwartaal

Per maand (bij maatschappij incasso is automatische incasso verplicht) 1

Aan de tussenpersoon
Aan de maatschappij
Acceptgiro
1



Automatische incasso 1, (Post)bankrekeningnummer

) De handtekening geldt dan tevens als machtiging

   

Categorie 1: Bezit
Deze vragen beantwoorden als de aanvraag/offerte/wijziging betrekking heeft op één van de dekkingen uit de rubriek Bezit:
Algemene gegevens
Risic0-adres (indien afwijkend van postadres)

nummer toevoeging

Postcode

Woonplaats

Dekking
Uitgebreide dekking

Dekking tegen een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis  

De gekozen dekking geldt voor zowel de gebouwen- als inventaris/goederen en bedrijfsschadeverzekering
Overige gegevens risicoadres
Bouwjaar gebouw
Hoe is de onderhoudstoestand
Bestemming van het gebouw

Goed

Matig

Slecht

Staat leeg

Kamerverhuur

Woon-/winkelpand in
Kantoorpand

Anders, namelijk

Bewoning

Bewoond

Onbewoond

Bouwaard en dakbedekking

Steen/hard

Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren

Steen

Hout

Ligging

Dorpskern

Buitenwijk

Stadscentrum

Anders, namelijk

1

  

Industrieterrein

Gelegen in een overdekt winkelcentrum

Nee

Ja

Gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw

Nee

Ja

Inbraakbeveiliging

Nee

Ja

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Brandbeveiliging aanwezig

Nee

Ja

Zo ja, welke

Blusapparaten

Slanghaspels

Zo ja, welke (CCV/BORG)

2

Anders, namelijk
Aantal
Soort
Is hiervoor een onderhoudscontract afgesloten met minimaal één controle per jaar

Nee

Inductiebeveiliging aanwezig

Nee

Ja

Zo ja, welke

Potentiaal vereffeningsrail 2

Ja

Overspanningsbeveiliging

Anders, namelijk
1
) Een gebouw wordt als bewoond beschouwd, indien in de regel bij dag en nacht iemand op geoorloofde wijze aanwezig is en het bedrijfsgedeelte binnendoor
     gemeenschap heeft met het woongedeelte.
2

) Graag opleveringsbewijs bijvoegen.

Omschrijving te verzekeren onderdelen
Te verzekeren som
Gebouwen (herbouwwaarde)

Inclusief

Exclusief  fundamenten

Inventaris (inclusief elektronica en computers)
waarvan elektronica
Wilt u transport en verblijf elders  meeverzekeren  voor bepaalde elektronica (geen GSM’s)
(deze dekking is alleen mogelijk indien is gekozen voor een dekking tegen een plotselinge
en onvoorziene gebeurtenis)
Voor welke objecten

Premiepromillage of
premiebedrag

e
e
e
Nee

Ja



Wat is de te verzekeren som van het te transporteren deel
Welk dekkingsgebied wenst u te verzekeren
Nederland
Europa

e

wereld

Goederen

e

Huurdersbelang (standaard is een bedrag van e 10.000,- meeverzekerd) *

e

Extra bij te verzekeren
Lichtreclame (standaard is een bedrag van e 5.000,- meeverzekerd) *

e

Koelschade (standaard is e 2.500,- meeverzekerd)*

e

Bedrijfsschade (jaarbelang)

e

Reconstructiekosten (standaard is onder de bedrijfsschade 10% van de verzekerde som, e
       met een maximum van e 10.000,- meeverzekerd, het betreft  een premier risque bedrag)*
Reconstructiekosten (premier risque, indien geen bedrijfsschadeverzekering
       gesloten wordt)

e

Extra kosten (premier risque)

e

De verzekerde uitkeringstermijn voor de verzekerde onderdelen bedrijfsschade, reconstructie
en extra kosten is standaard gesteld op maximaal 52 achtereenvolgende weken. Indien een
andere uitkeringstermijn gewenst is, kunt u dit aanvragen.
Winkelgeld

13 weken

39 weken

26 weken

52 weken

e

Kluis aanwezig (alleen van toepassing bij het verzekeren van winkelgeld)
Nee

Ja, namelijk (merk en type)

Maximale waardeberging overeenkomstig inschalingslijst van de  Stichting
Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten.
* Uitsluitend het meerdere (boven standaard bedrag) invullen.
Glas (specificatie hierna invullen)
Specificatie glas
Aantal ruiten
Bijzondere glasrisico’s
Ruiten met een dikte van meer dan 8 mm

Nee

Ja

Vervangingskosten

e

Gebogen glas

Nee

Ja

Vervangingskosten

e

Hard- en volglazen deuren

Nee

Ja

Aantal

Inventaris glas

Nee

Ja

Aantal

Belettering en beschildering

Nee

Ja

Kosten

e

Gebrandschilderd glas

Nee

Ja

Vervangingskosten

e

Glas in lood

Nee

Ja

Vervangingskosten

e

Geëtste/gezandstraalde/
geappliqueerde ruiten

Nee

Ja

Vervangingskosten

e

Glas in windschermen en/of
terreinafscheiding

Nee

Ja

Dienen bij het vervangen van glaswerk, in verband met de locatie van dit glas, bijzondere en
daardoor dure voorzieningen getroffen te worden zoals bijvoorbeeld hoogwerkers en speciale kranen

Wilt u glas aanwezig in woonappartementen meeverzekeren



Nee

Ja, namelijk

Nee

Ja

Aantal

Categorie 2 Bescherming
Deze vragen beantwoorden als de aanvraag/offerte/wijziging betrekking heeft op één van de dekkingen uit de rubriek Bescherming:
Bedrijfshoedanigheid
In welke categorie(ën) valt uw bedrijf

Industrie

Bouwnijverheid

Installatiebedrijven

Handelsbedrijven

Horecabedrijven

Reparatiebedrijven

Transportbedrijven

Opslagbedrijven

Communicatiebedrijven

Zakelijke diensten

Overige diensten

Overheidsinstelling

Anders, namelijk (omschrijving van de aard van uw bedrijf/beroep/instelling)

Hoe lang heeft u reeds ervaring in uw huidige bedrijfs-/beroepsactiviteiten
Bij welke bedrijfsvereniging bent u aangesloten
Welke producten worden vervaardigd, bewerkt of verhandeld
Hoeveel eigenaren/firmanten/vennoten heeft het bedrijf
Hoeveel medewerkers heeft u in dienst
Hoe groot was het uitbetaalde  jaarloon het afgelopen  jaar
(volgens de  jaaropgave t.b.v. het premieloon WW vóór aftrek franchise)

C

Hoe groot was de omzet in het afgelopen  jaar
(de bruto-ontvangsten van het bedrijf voor geleverde en verrichte diensten, excl. BTW)

C

Verwachte omzet lopend boekjaar

C

Als u een startende ondernemer bent, wilt u hier uw verwachte prognose opgeven

C

Exploiteert u recreatievoorzieningen zoals bijvoorbeeld camping,
speeltuin, zwembad, whirlpool e.d.
  

Nee

Ja

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja

Bent u in het bezit van:
Een vestigingsvergunning

Nee

Ja

Niet vereist

De vereiste vakdiploma’s

Nee

Ja

Niet vereist

Op eigen naam

Nee

Ja

Bent u in het bezit van een recent ( = niet ouder dan drie jaar) Risico Inventarisatie en
Evaluatie Rapport en Plan van Aanpak (Arbowetgeving)

Nee

Ja (graag kopie hiervan meesturen)

Worden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht

Nee

Ja  

Zo ja, welke

Vindt er export van producten plaats
Zo ja, naar welke landen

Importeert uw bedrijf vanuit landen buiten de EU
Zo ja, graag toelichten

Maakt u gebruik van bijzondere machines/elektronische apparatuur en/of computers
  
Zo ja, graag toelichten

Zo nee, op wiens naam
In welke relatie staat u tot die persoon

Zo ja, welke en door hoeveel personen



Maakt u gebruik van leveringsvoorwaarden

Nee

Ja  

Nee

Ja

Nee

Ja  

Zo ja, welke
(als u geen brancheleveringsvoorwaarden gebruikt, wilt u dan een exemplaar
van uw voorwaarden meezenden)
Wordt er gebruik gemaakt van gereedschappen of instrumenten die brandgevaarlijk,
giftig of anderszins gevaarverhogend kunnen zijn
Zo ja, graag toelichten

Verricht u werkzaamheden in het buitenland
Zo ja, graag toelichten

Hoe lang hebt u reeds ervaring in uw huidige bedrijfs-/beroepsactiviteiten
Wie zijn uw afnemers

Besteedt u de levering van producten, werkzaamheden en/of diensten
geheel of gedeeltelijk uit

Industrie

Kleinhandel

Groothandel

Overheid

Nee

Consument

Ja

Zo ja, graag toelichten

Aansprakelijkheid
Ingangsdatum
Standaard verzekerd bedrag van

e 1.250.000,e 2.500.000,- (min. premie n 350,-)

Wegam (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen)

Nee

Ja  

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, aantal bedrijfsvoertuigen
Worden er door de werknemers met privé-auto op jaarbasis meer dan 10.000 km
per privé-auto gereden
Zo ja, aantal kilometers boven de 10.000 opgeven
Wenst u het inlooprisico mee te verzekeren
Zo ja, vanaf welke datum
Heeft zich vóór de ingangsdatum van deze dekking een omstandigheid voorgedaan
op grond waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot
een aanspraak   
Zo ja, graag toelichten

Hebben zich de afgelopen 10  jaar in uw bedrijf beroepsziekten of bedrijfsongevallen voorgedaan
  
Zo ja, graag toelichten

Waar was de aansprakelijkheid de afgelopen 10  jaar verzekerd
Maatschappij

Polisnummer

Verzekerd bedrag

 1

€

2

€

3

€



Einddatum

Bedrijfsrechtsbijstand
Ingangsdatum
Dekking *

Inschrijfdatum K.v.K.
Optimaal
Compact

Optimaal  - Detailhandel
Compact met incassorechtsbijstand

Optimaal  - ZZP’er * *

* = voor sommige bedrijven is alleen een compact dekking mogelijk
** = alleen mogelijk voor bepaalde beroepen
Bestaat er enige andere samenwerking of associatie met andere bedrijven

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, wat is de aard daarvan
De te verzekeren bedrijfsmotorrijtuigen/werkmaterieel
Wilt u rechtsbijstand voor bedrijfsmotorrijtuigen en/of werkmaterieel meeverzekeren
Soort

Kenteken

Gebruik

1
2
3
Vestigingsadres(sen) en andere onroerende zaken
Indien de onroerende zaak in de dekking is begrepen, betreft dit uitsluitend het gedeelte dat u
voor de uitoefening van uw bedrijf of beroep in gebruik heeft, mits u dit volledig aan ons via
dit aanvraagformulier heeft opgegeven. Indien u wooneenheden en/of bedrijfsruimten
verhuurt en dit risico wenst mee te verzekeren, vul dan een apart en speciaal hiervoor
bestemd aanvraagformulier in en stuur dit mee.
Hoofdvestiging (alleen invullen als bij Categorie Bezit niets verzekerd wordt)

Eigendom

Gehuurd

Gedeeltelijk verhuurd

Straat
Postcode

Plaats

Andere bedrijfsruimten in eigen gebruik
Eigendom
Gehuurd

Gedeeltelijk verhuurd

Onbebouwd

Straat
Postcode
Eigendom

Plaats
Gehuurd

Gedeeltelijk verhuurd

Onbebouwd

Straat
Postcode

Plaats

Gelieerde ondernemingen
Naam bedrijf
Eigendom

Gehuurd

Gedeeltelijk verhuurd

Onbebouwd

Straat
Postcode

Plaats

Naam bedrijf
Eigendom

Gehuurd

Gedeeltelijk verhuurd

Onbebouwd

Straat
Postcode

Plaats



Opgave ten behoeve van de REAAL Verzekeringen rechtsbijstand verzekering voor particulieren
In de verzekeringen voor de detailhandel is standaard één particuliere
rechtsbijstandverzekering opgenomen. U kunt hieronder opgeven ten behoeve van wie
wij deze kunnen registreren. Daarnaast kunt u hieronder de gegevens vermelden van de
mede-eigenaren, firmanten, of directeuren, die ook een particuliere dekking wensen.
1 Naam
Adres (privé)
Postcode
Pluspakket

Woonplaats
Nee

Ja

2 Naam
Adres (privé)
Postcode
Pluspakket

Woonplaats
Nee

Ja

Algemeen
Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie particuliere dekking geldt (ook gezinsleden)
in de afgelopen drie jaar één of meer:
Arbeidsconflicten gehad

Nee

Ja

Geschillen ondervonden met de overheid

Nee

Ja

Problemen met leveranciers ondervonden waarbij juridische bijstand nodig was

Nee

Ja

Problemen ondervonden met één van uw afnemers of opdrachtgevers, waarbij
juridische bijstand nodig was

Nee

Ja

Andere geschillen ondervonden waarbij juridische bijstand nodig was

Nee

Ja

Maakt u regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat

Nee

Ja

Verwacht u de komende twaalf maanden een afname van het personeelsbestand

Nee

Ja

Verwacht u de komende twee jaar wijzigingen in het voor uw omgeving geldende
bestemmingsplan

Nee

Ja

Verwacht u in de komende twaalf maanden juridische bijstand nodig te hebben

Nee

Ja

Heeft een verzekeringsmaatschappij het bedrijf of een van de particuliere meeverzekerden
de rechtsbijstandverzekering in de afgelopen acht jaar opgezegd, bijzondere voorwaarden
gesteld of een aanvraag geweigerd

Nee

Ja

Zo ja, voor welke diensten schakelt u een advocaat in (graag naam en adres vermelden)

Indien één of meer van de voorgaande vragen met ‘ja’ beantwoord zijn, dan graag hieronder toelichten:



Milieuschadeverzekering
Risicoadres:
Bedrijfsadres
Anders, nl:

Straat
Postcode

Jaaromzet (excl. BTW)

Plaats

2

Heeft u opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks

Nee

Ja

Zo ja, aantal tanks
Levert u motorbrandstoffen uit de bovengrondse tanks af
aan motorvoertuigen (tanken)

Nee

Gezamenlijke inhoud in
Ja

Zo ja, hoeveelheid per jaar

Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse tanks

Nee

Ja

Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks

Nee

Ja

m3

Zo ja, hoeveelheid
Is er asbesthoudende dakbedekking en/of wandbeplating
op uw risicoadres

Nee

kg of liter
Ja

Zo ja oppervlakte

Verhuurt u de verzekerde locatie aan derden

Nee
Zo ja, als

m3

m2
Ja
Woon-/winkel-/kantoorpand
Bedrijfspand

Herbouwwaarde van de verzekerde panden die u verhuurt
Gewenst verzekerd bedrag

2
2 250.000,Anders, namelijk

2

(veelvoud van € 250.000,-)



Categorie 3 Mobiliteit
Deze vragen beantwoorden als de aanvraag/offerte/wijziging betrekking heeft op één van de dekkingen uit de rubriek Mobiliteit.
Gegevens en gebruik van het motorrijtuig
Merk
Volledige type-aanduiding
Bouwjaar
Datum eerste toelating
Kenteken
Meldcode
Ledig gewicht
Laadvermogen (voor bestel- en vrachtauto’s)
Brandstof

Benzine

Diesel

Nee

Ja

Gas

Anders, namelijk

Huidige kilometertellerstand
Is het kenteken gesteld op naam van verzekeringnemer
Zo nee, op welke naam is het kenteken gesteld
Kentekenhouder
Naam
Adres
Postcode
(Woon)plaats
Wat is de relatie tot de aanvrager
Wie is/zijn de regelmatige bestuurder(s)
Bestuurder 1
Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
Nederlands rijbewijs

Nee

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Ja

Sinds
Categorie
Wat is de relatie tot aanvrager
Bestuurder 2
Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
Nederlands rijbewijs
Sinds
Categorie
Wat is de relatie tot aanvrager

10

Nee

Ja

Bestuurder 3
Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Man

Nederlands rijbewijs

Nee

Ja

Nee

Ja

Vrouw

Sinds
Categorie
Wat is de relatie tot aanvrager
Is het motorrijtuig gefinancierd/geleast
Zo ja, graag opgave financierings-/leasemaatschappij
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Contractnummer
Telefoonnummer
Hoeveel kilometers worden er jaarlijks
met het motorrijtuig gereden

< 12000
> 12000 < 20000
> 20000, namelijk

Wordt het motorrijtuig meer dan 30 dagen
per jaar in het buitenland gebruikt

Nee

Ja

Zo ja, in welk(e) land(en) en hoeveel dagen
Dekkingen

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid en beperkt casco*
Aansprakelijkheid en volledig casco*
Ongevallen inzittenden*
Verhaalsservice autoschade
Rechtsbijstand motorrijtuigen
Schadeverzekering inzittenden
Aanhanger
No Claim Garantie (alleen personen- en bestelauto)

* Beantwoord ook de vragen hierna
Volledig en beperkt casco
Kunt u de BTW verrekenen
(Zo ja, dan kunt u bij de volgende vragen de waarde
exclusief BTW opgeven)

Nee

Oorspronkelijke catalogusprijs van het motorrijtuig

2

Dagwaarde van het motorrijtuig

2

Oorspronkelijke prijs van aanpassingen/veranderingen,
zoals opbouw of toebehoren (graag specificeren)

2

Ja

Aard van de aanpassing
2
2
11

Is het motorrijtuig voorzien van belettering
Zo ja, voor welk bedrag
Is het motorrijtuig uitgerust met bijzondere beeld- en
geluidsapparatuur (waaronder carkit, navigatiesysteem)
Als u deze apparatuur wilt meeverzekeren, dan graag
specificeren (alleen mogelijk bij volledige cascodekking)
Soort

Nee

Ja

Nee

Ja

2

Merk en type

Aanschafprijs
2
2

Is het motorrijtuig voorzien van een SCM goedgekeurd
alarmsysteem

Nee

Ja

Zo ja, welke klasse

1

2

3

4*

5

* altijd in combinatie met klasse 1, 2 of 3 (aankruisen)
Ongevallen inzittenden
Aantal zitplaatsen (inclusief bestuurdersplaats)
Welke combinatie wilt u verzekeren

Aanhanger(s)
Wilt u cascoschade aan aanhanger(s) meeverzekeren
Zo ja, graag opgave van
Soort
Kenteken

Overlijden

Blijvende invaliditeit

1

2   5.000,-

2 20.000,-

2

2   7.500,-

2 30.000,-

3

2 10.000,-

2 40.000,-

Bouwjaar

Chassisnummer

Nee

Ja

Merk

Nieuwwaarde
2

Overige informatie
Hebt u, of heeft uw bedrijf eerder een
motorrijtuigenverzekering gehad

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, bij welke verzekeraar(s) en onder welk polisnummer
Heeft de aanvrager/regelmatige bestuurder of
kentekenhouder in de afgelopen vijf jaar schade gehad
Zo ja, soort schade, datum en schadebedrag
Beschikt u over een geldige royementsverklaring

2
Nee

Ja, met

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo nee, waarom niet
Is u of de regelmatige bestuurder ooit de rijbevoegdheid,
al dan niet voorwaardelijk, ontzegd
Zo ja, graag toelichten

Is u, uw bedrijf of de regelmatige bestuurder ooit een
motorrijtuigenverzekering geweigerd, opgezegd of  zijn
beperkende maatregelen gesteld
Zo ja, graag toelichten

Vervoer eigen goederen

12

schadevrije jaren

Dekking				

Evenementendekking excl. diefstal
Evenementendekking incl. diefstal
All risks dekking

Omschrijving van de goederen
Welke zaken worden vervoerd (graag zo volledig mogelijk)

Op welke wijze zijn zij doorgaans verpakt

Worden er ook onverpakte zaken vervoerd
Wat is de waarde van de vervoerde zaken op jaarbasis
(vervoerde factuuromzet uitgaand verhoogd met winst)

2

Wat is het maximum per gelegenheid

2

Vervoert u reparatiegoederen
Zo ja, voor welk bedrag op jaarbasis

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

2

Vervoert u tweedehandsgoederen
Zo ja, voor welk bedrag op jaarbasis

Nee

2

Wordt er ook vervoer door derden verricht
Zo ja, door
Opgave vervoermiddelen
Merk

Kenteken
(bij aanhangwagens chassisnummer)

Alarm*
(tenminste SCM klasse 2)

1

Nee

Ja

2

Nee

Ja

3

Nee

Ja

4

Nee

Ja

5
* Voor diefstalgevoelige goederen kunnen extra alarmeisen worden vereist.

Nee

Ja

Dekkingsgebied
Nederland

Benelux

Benelux en Duitsland

Benelux, Duitsland en Frankrijk

Andere landen, te weten:

Schadehistorie
Hoe was het schadeverloop in de afgelopen 5 jaar
Jaar

2

Jaar

2

Jaar

2

Jaar

2

Eerdere verzekeringen
Hebt u eerder een transportverzekering voor vervoer van zaken gehad

Nee

Ja

Zo ja, bij welke maatschappij/polisnummer
Werkmaterieel
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Gegevens object(en)
Object 1
Soort object
Merk

Type

Chassisnummer

Bouwjaar

Maximum hefvermogen

ton

Cataloguswaarde

€

incl. BTW

excl. BTW

Dagwaarde

€

incl. BTW

excl. BTW

Is het object beveiligd

Nee

Ja

Zo ja, welke beveiliging

Financiering

Nee

Ja

Zo ja, ten behoeve van

Zelfrijdend

Nee

Ja

Zo ja, maximale snelheid

km/uur

Object 2
Soort object
Merk

Type

Chassisnummer

Bouwjaar

Maximum hefvermogen

ton

Cataloguswaarde

€

incl. BTW

excl. BTW

Dagwaarde

€

incl. BTW

excl. BTW

Is het object beveiligd

Nee

Ja

Zo ja, welke beveiliging

Financiering

Nee

Ja

Zo ja, ten behoeve van

Zelfrijdend

Nee

Ja

Zo ja, maximale snelheid

Gebruik
Welke werkzaamheden worden met de verzekerde
objecten uitgevoerd

km/uur

Eigen bedrijf (agrarisch)

Loonwerk (agrarisch)

Laden/lossen

Graafwerk/grondverzet

Overig, namelijk:

Wordt het object verhuurd aan derden met of zonder
personeel

Nee

Ja

Dekkingsgebied

Nederland

Dekking

Aansprakelijkheid (incl. WAM)

Object 1

Object 2

Schade aan andere zaken

Object 1

Object 2

Brand/explosie/zelfontbranding

Object 1

Object 2

Casco excl. eigen gebrek (standaard)

Object 1

Object 2

Casco incl. eigen gebrek (uitgebreid)

Object 1

Object 2

Benelux

Regelmatige bestuurder
Door wie wordt het object in de regel bediend of bestuurd
(naam, adres en geboortedatum)

Is de bestuurder ooit de rijbevoegdheid ontzegd
Zo ja, wanneer, hoe lang en om welke reden

Eindvragen
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Nee

Ja

Andere landen, te weten:

Verzekeringsverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het  sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opgezegd,
geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet?

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, dan graag toelichten.
(soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

Schadeverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft u of een van de belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?
Zo ja, dan graag hieronder specificeren.
Soort schade

Maatschappij

Polisnummer

Datum

Schadebedrag

1.

n

2.

n

3.

n

4.

n

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf )maatregel,
Nee
Ja
in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?
Zo ja, geef hieronder of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage, dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar
Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking totstandkwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor REAAL
van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
Zo ja, graag hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage.

Nee

Ja

* Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen
uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij REAAL bekend veronderstelt, moet u toch zo
volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u
met opzet tot misleiden van REAAL heeft gehandeld of zij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de
verzekering op te zeggen.
De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van algemene voorwaarden. Hij verklaart dat hij kennis heeft
genomen van de algemene voorwaarden en dat hij ermee akkoord gaat dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.
De handtekening aanvrager geldt tevens als machtiging indien er gekozen wordt voor automatisch betalen. Automatische incasso vindt uitsluitend plaats door REAAL Verzekeringen
indien zij voor de tussenpersoon incasseert.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend
Plaats

Datum

Handtekening
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Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door REAAL, respectievelijk een andere tot SNS REAAL
behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het waarborgen
van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, 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.
De volledige tekst van de Gedragscode is te raadplegen via de website van het Verbond van
Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De Gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500).
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan REAAL de gegevens van de
aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit
kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
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
Klachten en geschillen
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze
verzekering kunnen worden gericht aan:
• REAAL Verzekeringen
Ter attentie van de afdeling Klachtenservice
Antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Faxnummer: 072 - 519 41 60
E-mail: klachten@reaal.nl
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Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Pas nadat u de interne klachtenprocedure hebt doorlopen en u zich met het standpunt dat
is ingenomen door de verzekeraar niet kunt verenigen, kunt u zich - als u een consument
bent in de zin van de reglementen van het KiFiD - binnen 3 maanden na de datum waarop
de verzekeraar dit standpunt heeft ingenomen, wenden tot:
• Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 0900 - FKLACHT (0900 - 355 22 48)
Website: www.kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden
kosten wordt verwezen naar (de website van) het KiFiD.
Bevoegde rechter
Als u geen gebruik wilt maken van de interne klachtenprocedure of uw klacht niet wilt
voorleggen aan het KiFiD of als u zich niet kunt verenigen met de uitkomst van de
klachtenprocedure, kunt u het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter,
tenzij er sprake is geweest van een bindend advies.
Bijzonderheden
- REAAL Schadeverzekeringen N.V. kantoorhoudend te Zoetermeer aan de Boerhavelaan 3,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
37010992 en in het Wfd-register van de AFM onder vergunningnummer 12000468, is de
risicodrager van uw verzekering.
- Op de verzekering is Nederlands recht van roepassing.

