
Tussenpersoon     Tussenpersoonnummer

Algemeen
Ingangsdatum van de verzekering

Opnemen in Totaal Plan?    Nee  Ja, Totaal Plannummer                                                          (indien bekend)

Verzekeringnemer
Achternaam        Voorletter(s)  Man  Vrouw

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Beroep

(Post-)bankrekening   Nederlands rijbewijs Nee   Ja, sinds

Partner (inwonend)
Achternaam        Voorletter(s)  Man  Vrouw

Geboortedatum     Beroep

Hoofdbestuurder (indien afwijkend van verzekeringnemer)
Achternaam        Voorletter(s)  Man  Vrouw

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Beroep

Relatie tot verzekeringnemer     Nederlands rijbewijs Nee   Ja, sinds

Gegevens motorrijtuig
Soort  Personenauto Motor Oldtimer Brandstof       Benzine Diesel LPG

Merk en type

       
Kenteken    Meldcode                        Ledig gewicht  Bouwjaar

Cataloguswaarde   Dagwaarde         Incl. BTW  Excl. BTW

Accessoires      Waarde  €

Is het voertuig voorzien van een alarm/startonderbreker? Nee   Ja, klasse

Inhoud motorrijwiel                      cc   Vermogen motorrijwiel                     kw

Wie is de kentekenhouder?    Aanvrager   Anders, namelijk

Aantal te rijden kilometers per jaar  Privé  Zakelijk  Privé en zakelijk

Gebruikt u de auto meer dan 60 dagen per jaar in het buitenland?   Nee   Ja

Gewenste dekking
Alleen WA  WA + Beperkt casco WA + Volledig casco (All Risk)

Schadeverzekering Inzittenden   Autorechtsbijstand Verhaalsrechtsbijstand

Ongevallen Inzittenden verzekering      Ongevallen Opzittenden (motor)

               Alleen voor de bestuurder
    Verz. bedragen bij Verz. bedragen bij
               Voor bestuurder en duopassagier
    overlijden  blijvende invaliditeit 
               Voor bestuurder, duo- en zijspanpassagier

Pakket 1    € 10.000,-  € 40.000,-  
   

Pakket 2    € 15.000,-  € 60.000,-

Pakket 3    € 20.000,-  € 80.000,-  

Aanvraagformulier
particuliere motorrijtuigverzekering
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Verzekeringsverleden
Heeft u al eens eerder een autoverzekering gehad? Nee   Ja, bij

Kunt u hiervan een BM-verklaring overleggen?  Nee, omdat

    Ja, met  schadevrije jaren

Is in de afgelopen 5 jaar de aanvrager/hoofd-   Nee   Ja (altijd invullen)
bestuurder/kentekenhouder bij een schade (zowel schuld-,
inbraak- als verhaalschade) betrokken geweest? 
Zo ja, graag jaartal(len), soort schade en  
bedrag(en) vermelden

Korting tweede gezinsauto
Heeft u recht op korting 2e voertuig?  Nee   Ja, zie polisnummer(s)

Premiebetaling
  Maatschappij incasso Tussenpersoon incasso

Automatisch per Maand         Kwartaal Halfjaar  Jaar Acceptgiro per jaar

Slotverklaring

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel (zie toelichting), dat hij/zij en/of de hoofdbestuurder: 
• Geen handicap heeft, noch aan enige ziekte lijdt of medicijnen gebruikt waardoor de rijvaardigheid wordt beïnvloed;
• Nog nooit een verzekering is geweigerd of opgezegd en/of volgens beperkende voorwaarden is geaccepteerd/voortgezet;
• Nimmer aan hem/haar - al dan niet voorwaardelijk - de rijbevoegdheid is ontzegd;
• In de afgelopen 8 jaar niet is veroordeeld voor een misdrijf.

Ondergetekende verklaart tevens dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en verklaart zich akkoord met toepassing van de Algemene voorwaarden die voor de aangevraagde 
verzekering gelden. Deze voorwaarden worden op verzoek, voor het sluiten van de verzekering, toegezonden.
   
Plaats       Handtekening aanvrager

  
Datum   
  

Plaats       Handtekening tussenpersoon

  
Datum

2

Toelichting Artikel 251
Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig 
is, indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is 
verstrekt. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor de maatschappij van 
belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de 
aanvrager en/of andere belanghebbende. Het gevolg van “verzwijging” is, dat de 
maatschappij zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en 
schadevergoeding kan weigeren. 

Bescherming persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens 
worden door ons, resp. een andere tot SNS REAAL Groep behorende rechtspersoon, 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake 
financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van 
de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op 
de vergroting van het klantenbestand.

Voorlopige dekking
Een kopie van dit aanvraagformulier kan als bewijs van voorlopige dekking worden 
beschouwd tot de polis in uw bezit is, onder voorwaarde, dat dit formulier volledig is 
ingevuld, gedateerd en door u ondertekend en tevens is voorzien van de handtekening van 
een door REAAL Verzekeringen aangestelde tussenpersoon. Voorlopige dekking kan door 
de maatschappij worden ingetrokken.

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.

Informatie
Op de verzekeringen van REAAL Verzekeringen is het Nederlands recht van toepassing. 
Bij REAAL Verzekeringen staat correcte dienstverlening voorop. 
Voor eventuele geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekerings-
overeenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot het intern klachtenbureau 
van REAAL Verzekeringen.
Wanneer het oordeel van REAAL Verzekeringen voor u niet bevredigend is, kunt u zich 
wenden tot:
• Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
   Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
   Telefoon 070-393 89 99.

C.I.S
De door de aanvrager aan te leveren gegevens met betrekking tot eventuele schades 
worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade (C.I.S.). Op deze registratie is 
het reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het C.I.S. 
van toepassing.


