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Aanvraagformulier Unimog     Adm. 2 Agent 230 

             

 Cliëntnummer  Maatschappij Reaal Premie €  

1 Aanvrager Voorletters en achternaam _______________________________________________________   �  man �  vrouw 

 Adres   _______________________________________________________ 

 Postcode en woonplaats _______________________________________________________ 

Geboortedatum _____________________   Telefoonnr________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________ 

 Bank- of Gironummer _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2 Premiebetaling Per jaar via automatische incasso is verplicht (handtekening geldt als machtiging) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3 Ingangsdatum  ________________________________________ 

 

4 Object  Merk / type  _________________________________________________________ 

  Chassisnummer  _________________________________________________________ 

  Gewicht   ______________ kg. Bouwjaar  _________________ 

  Kenteken, indien aanwezig    ______________ 

Betreft het object een standaard type  �  ja �  nee 

Zo nee, waaruit bestaan de wijzigingen  _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________  

Zijn er achteraf (kan ook door een vorige eigenaar) op, aan of in het object voorzieningen aanwezig  �  ja �  nee 

Zo ja, waaruit bestaan deze   _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

5 Gebruik object 

Waarvoor wordt het object gebruikt  _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Hoeveel kilometer wordt er per jaar gereden? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

6 Dekking �  W.A.     �  W.A + brand 

  �  W.A.+ brand + diefstal + storm  �  Schadeverzekering voor inzittenden 

  Beveiligings- cq alarminstallatie, klasse  ________ Certificaat aanwezig ?�  nee    �  ja gaat hierbij 

 

Verzekerde som  - Oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief opties af-fabriek  €  _________________ 

   - Aankoop/dagwaarde van het object (inclusief opties af-fabriek)  €  _________________ 

   

 
7 Slotvragen (zie ook *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, hieronder nader omschrijven 

Soort verzekering datum  maatschappij  wegens 

 __________________   ______________   ____________________ ______________________________________________ 

 __________________   ______________   _____________________ ______________________________________________ 

__________________   ______________   ____________________ ______________________________________________ 
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Schadeverleden (zie ook *toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

Heeft u of een van de belanghebbenden dit jaar en/of in de laatste vijf voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen    

gehad.  � nee �  ja Zo ja, graag hieronder specificeren. 

Soort schade (oorzaak)   datum  maatschappij  polisnummer  schadebedrag 

 _____________________________   ______________   ____________________ ____________________ € ________ 

_____________________________   ______________   ____________________ ____________________ € ________ 

_____________________________   ______________   ____________________ ____________________ € ________ 

_____________________________   ______________   ____________________ ____________________ € ________ 

Bijzonderheden (zie ook *toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 
   Is u, of de regelmatige bestuurder(s), de rijbevoegdheid wel eens ontzegd ?  �  ja �  nee 

   Zo ja, wanneer, hoelang en waarom __________________________________________________________________________ 

Strafrechtelijk verleden (zie ook *toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

Bent u of een ander belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf) 

maatregel, 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:       � nee � ja 

• wederrechtelijke benadeling van anderen , zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,  

afpersing en afdreiging (chantage) of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid  

of tegen het leven of poging(en) daartoe:       � nee � ja 

• overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten  � nee � ja 

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan wat het resultaat daarvan was 

en/of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer is 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 tot stand kwam. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Algemene slotvraag 

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag  

voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt. Zo ja, graag   

hieronder toelichten.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Bij beantwoorden van alle vragen geldt: bij gebrek aan schrijfruimte een aparte bijlage gebruiken en die samen met dit 

aanvraagformulier meesturen. 
   

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door 
   

Naam_______________________________________ Plaats__________________________ Datum_____________________ 

 

 

Handtekening________________________________ 
 

Privacy 

Bij de aanvang van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen de administratie van ons 

en de verzekeraar gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer  

en ten behoeve van fraudepreventie. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting  

CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie 

www.stichtingcis.nl 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze verzekering is uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering  

van de verzekering eerst voorleggen aan het klachtenbureau van de verzekeraar. Als de beslissing van het klachtenbureau voor de verzekeringsnemer  

of de uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze zicht tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. (Stichting Klachten- 

instituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  DEN HAAG) 

 

*Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gesteld 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 meever- 

zekerd. 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 ons bekend verondersteld, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden 

die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat wij u hebben bericht over onze definitieve beslissing het door u ter verzeke- 

ring aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan ons mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier  

dat u , tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.   

Indien u niet of niet volledig aan hebt voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelf vervalt. Indien u met opzet tot  

misleiden van ons heeft gehandeld of indien wij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nummer zouden hebben gesloten, hebben  

wij tevens het recht de verzekering op te zeggen.  


