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Nieuw

Ingangsdatum

Wijziging polisnummer

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters

(Woon)adres

Postcode

Telefoon

Beroep/bezigheid

Vrouw 

Geboortedatum

(Post)banknummer

Woonplaats

Is aan u of aan een andere belanghebbende* ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of zijn aan u of aan een andere
belanghebbende* ooit beperkende voorwaarden of een verhoogde premie opgelegd?

Bent u of is een andere belanghebbende* in de laatste 8 jaar veroordeeld of door de politie verhoord als verdachte wegens
brandstichting, een vermogensdelict (diefstal, verduistering e.d.), een geweldsdelict (vernieling, mishandeling e.d.), een sexueel
delict of in verband met het gebruik van alcohol (al dan niet in het verkeer)?

Bent u of is een andere belanghebbende* in de afgelopen 8 jaar in een gerechtelijke procedure betrokken geweest?

* Onder belanghebbende verstaan wij degene wiens belang eveneens onder de aangevraagde verzekering valt, zoals een partner, een gezinslid, 

een mede-exploitant, een mede-eigenaar, een grootaandeelhouder of een feitelijk bestuurder.

Indien een van de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord is, geef dan hieronder een toelichting. Geef van eventuele schadegevallen de schadedatum,

een korte omschrijving van de toedracht en de grootte van de schade. 

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Premiebetaling en contractduur

Jaar Halfjaar Kwartaal Maand

5 jaar 1 jaar (10% toeslag)

Automatisch Bij maandelijkse betaling verplicht. De machtiging tot afschrijving van het aangegeven (Post)banknummer wordt verleend

aan de maatschappij/assurantieadviseur door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Betalingstermijn

Betalingswijze

Contractduur

Postbus 3012
2700 KV  Zoetermeer

Gezin Alleenstaande

Uitgebreid Verkeer Alleen motorrijtuigen

Indien u zelf een combinatie van een aantal modules wilt maken, kunt u hieronder aangeven welke modules verzekerd moeten worden. 

De module standaard wordt in elk geval verzekerd.

Schadeverhaal Inkomen Wonen Motorrijtuigen

Gewenste dekking

Man

Vervolg z.o.z.

sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen



Nee Ja

In te vullen door de assurantieadviseur

Voorlopige dekking doorgegeven aan de maatschappij?

Op (datum) Aan (functionaris)

(alleen invullen indien deze afwijkend is van uw standaardregeling bij Klaverblad Verzekeringen)Premie-incasso 

Volledig door assurantieadviseur

Volledig door maatschappij

Alleen prolongatie door maatschappij

Wijzigingen en prolongatie door maatschappij

Ondertekening

DatumPlaats

Aldus naar waarheid ingevuld. Indien bij het aanvragen van een verzekering op een voor de maatschappij belangrijk punt onjuiste of onvolledige

informatie wordt verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat geen geldige verzekering tot stand komt (artikel 251 Wetboek van Koophandel).

Handtekening van de aanvrager of van de assurantieadviseur als zijn vertegenwoordiger

De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader

over te leggen persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van

het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende

relaties, het tegengaan van fraude, het uitvoeren van statistische analyse, het voldoen aan

wettelijke verplichtingen en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Op deze verwerking

van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële

Instellingen’ van toepassing (zie www.verzekeraars.nl). 

Voor het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude kan de maatschappij

persoonsgegevens bij de Stichting CIS te Zeist raadplegen. Het privacyreglement van de

Stichting CIS is hierop van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

Op de aangevraagde verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 

Op de aangevraagde verzekering zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door de

verzekeringsovereenkomst aan te gaan verklaart u zich hiermee akkoord. Indien u vooraf

kennis wilt nemen van deze voorwaarden, kunt u deze aan uw assurantieadviseur of aan

de maatschappij ter inzage vragen.

Met klachten naar aanleiding van (de uitvoering van) de verzekeringsovereenkomst kunt u

zich schriftelijk wenden tot het Klachtenbureau van Klaverblad Verzekeringen,

Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer.

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u zich richten tot de Stichting

Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 - 3 338 999.

Assurantieadviseur

Administratienummer 


