Voorstel FIDEA polis bedrijfsmaterieel 2008

voorlopige dekking: van
intentie

geen

...................................

tot

............... .....................

bemiddelaar

nummer

Trigoon
................. . . . . . . . . . . . . . .

print algemene voorwaarden gewenst

naam en adres (of stempel)

nieuwe zaak

domiciliëring

vervangt polisnummer

.....................................

bijvoegsel polisnummer
nummer vlootpolis
premiebetaling

inning Fidea
inning
bemiddelaar

...................................

...........................................

jaarlijks

zesmaandelijks (**)

driemaandelijks(**)

maandelijks (domiciliëring) (**)

jaarlijkse vervaldag

begindatum

tariefofferte nummer

............................................................

referte

............................................................

CBFA nummer
............................................................

commissieloon (*)
%

(*) Sechts in te vullen indien de makelaar wenst af te wijken van het standaard voorziene commissieloon.
(**) Premieverhoging

verzekeringnemer
naam en voornaam / juridische vorm
straat en huisnummer

geboortedatum

postcode

geslacht
M

deelgemeente en fusiegemeente

burgerlijke staat
V
rekeningnummer financiële instelling

telefoon

e-mail adres

Werd deze verzekering door een maatschappij geweigerd, geschorst, opgezegd of vernietigd?

ja

neen

welke verzekeringen wenst u te sluiten?
voertuig
■ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (verplicht)
heftrucks hebben steeds een verhaal van 200 euro
■ Rechtsbijstand
■ Omnium: specificaties zie verso

aanhangwagen
■ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
■ Rechtsbijstand
■ Omnium: specificaties zie verso

attesten
financiering-/leasingmaatschappij . .................................................................................................. referentienr. ......................................... attest

ja

neen

te verzekeren voertuig / aanhangwagen (zie ook inschrijvingsformulier of inschrijvingsbewijs)
voertuig
aard (R7):

■
■
■
■
■

landbouw/bosbouwtrekker (TL)
■ bedrijfsmaterieel (MT)
landbouwmaterieel (LA)
■ speciaal voertuig (SF)
landbouwmotor (ML)
■ takelwagen (DT)
maaimachine (MM)
■ kraanwagen (KG)
andere (specifieer) ..........................................................................................

PVG-nummer
..................................................................................................................................
merk
..................................................................................................................................
type
..................................................................................................................................
plaatnummer
..................................................................................................................................
onderstelnummer ..................................................................................................................................
cilinderinhoud
..................................................................................................................................
trekt ahw>750kg ■ ja ■ neen
1ste ingebruik
..................................................................................................................................

aanhangwagen
■ aanhangwagen (AR)
■ andere (specifieer) ..................................................................

................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

tonnage
/

..............................................................................................

.................................................................................................................
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gebruik voertuig / aanhangwagen
voertuig
■
■
■
■
■
■
■

landbouwvoertuig minder dan of gelijk aan 20 dagen werk/derden
landbouwvoertuig meer dan 20 dagen werk/derden
bedrijfsmaterieel (geen heftruck) enkel op werf
bedrijfsmaterieel (geen heftruck) op werf en weg
quad (juiste aard inschrijving aanduiden)
heftruck
andere (specifieer) ..........................................................................................

aanhangwagen
■ alle gebruik behalve ADR en verhuur (0001)
■ ADR (0002)
■ verhuur (0003)

Zetel van de vennootschap: Fidea NV – Van Eycklei 14 – 2018 Antwerpen – België
BTW BE 0406.006.069 – RPR Antwerpen – Bankrekening 733-2483200-30 – CBFA 028672 A – IBAN BE15 7332 4832 0030 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0033 (KB’s 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979 en KB 30 maart 1993, BS 7 mei 1993).

gegevens schadeattest vorige verzekeraar(s) (verplicht invullen bij overname van een andere maatschappij)
vorige maatschappij: naam + polisnummer

...........................................................................................................................................................................................................

aantal jaren statistiek bij vorige verzekeraar(s)
aantal schades BA in fout de laatste 5 jaar

...................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

gegevens omniumverzekering (enkel in te vullen als omnium onderschreven wordt)
voertuig
■ brand
■ brand + diefstal
Type verzekerde waarde

■ volledige waarde ......................................
■ eerste risico

aanhangwagen
■ brand
■ brand + diefstal
Type verzekerde waarde

■ volledige waarde ......................................
■ eerste risico

..............................................

..............................................

formule “10% extra” bij totaal verlies (enkel mogelijk bij volledige waarde) ■ ja ■ neen
de niet recupereerbare btw meeverzekeren

■ ja ■ neen

acceptatievragen (verplicht in te vullen)
• Heeft een andere verzekeringsmaatschappij ooit aan de verzekeringnemer een verzekering motorrijtuigen
geweigerd, opgezegd of slechts onder bijzondere voorwaarden willen aanvaarden of verderzetten?

ja

neen

• Heeft de verzekeringnemer de voorbije drie jaar 2 of meer (verkeers)ongevallen in fout gehad?

ja

neen

• Was de verzekeringnemer gedurende de laatste 5 jaar bij het tarificatiebureau verzekerd?

ja

neen

- vluchtmisdrijf?

ja

neen

- alcoholintoxicatie, dronkenschap, drugsintoxicatie, weigering bloedproef?

ja

neen

- zware verkeersovertreding?

ja

neen

- intrekken rijbewijs?

ja

neen

ja

neen

• Zijn er gedurende de laatste 5 jaar veroordelingen of geschillen voor de verzekeringnemer geweest wegens:

• Is de verzekeringnemer de voorbije 3 jaar reeds het slachtoffer geweest van twee of meer diefstallen of
pogingen tot diefstal van het voertuig en/of toebehoren of opties?

aanvullende inlichtingen - mededelingen - specifieke verlangens van de kandidaat-verzekeringnemer
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

uw keuze als cliënt
U volgt het advies verleend door ons kantoor en bevestigt dat u de door ons aanbevolen Polis bedrijfsmaterieel 2008 wenst te onderschrijven.

Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer en de verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst te sluiten. Indien de overeenkomst echter tot stand komt, dan wordt ze opgesteld op basis van de gegevens vermeld in dit voorstel.
Indien de verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod ter
kennis heeft gebracht, de verzekering(en) niet heeft geweigerd of afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek, dan verbindt hij zich
tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking met zich mee.
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De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door Fidea en haar tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te
beheren, uit te voeren en meer algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden.
Gegevens over productbezit kunnen voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Verzet daartegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling.
Uw identiteitsgegevens (naam, voornamen, adres, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer,
telefoon- en of gsm-nummer) worden door Fidea en Centea in één gezamenlijk bestand opgenomen. Die gegevens worden door Fidea,
Centea en hun respectieve tussenpersonen uitsluitend gebruikt om u te identificeren.
Aangezien Fidea, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat doel gegevens opslaan in een Fidea-databank en meedelen aan Datassur E.S.V. U wordt daarvan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid
om bij Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel, inzage of rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vragen.
Met vragen over de wijze waarop wij de privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij de dienst Privacy van Fidea. U kunt er ook inzage
krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren.
Wenst u algemene informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.
U erkent dat u werd gewezen op de draagwijdte van het door u gekozen verzekeringsproduct.
Opgemaakt op

de kandidaat-verzekeringnemer,

de bemiddelaar

