Productaanvraag
Eigen vervoerverzekering
Dit vormt één geheel met de uitgebrachte offerte, de aanvraag van bedrijfsgegevens en de slotverklaring.

Dekking
□ Evenementendekking exclusief diefstal
□ Evenementendekking inclusief diefstal
□ All risk dekking
Welke zaken worden vervoerd? (graag zo volledig mogelijk omschrijven)

Op welke wijze zijn de zaken doorgaans verpakt?

Worden er ook onverpakte zaken vervoerd?
□ Nee □ Ja
Wat is de waarde van de vervoerde zaken op jaarbasis (exclusief gereedschappen)*
€			in/ex BTW
*in het geval van handelsgoederen wordt onder de waarde van de vervoerde zaken verstaan:
- voor uitgaande zaken de waarde van de verkoopfactuur
- voor ingaande zaken de waarde van de inkoopfactuur verhoogt met de imaginaire winst (max. 20%)

* in geval van gebruikte zaken wordt onder de waarde van de vervoerde zaken verstaan:
- dagwaarde

Wat is de waarde van de vervoerde zaken op jaarbasis
(vervoerde factuuromzet uitgaand verhoogd met winst)? €				
Wat is het maximum per gelegenheid?			
Vervoert u reparatiegoederen?				
□ Nee □ Ja
Zo ja, voor welk bedrag op jaarbasis?			
Vervoert u tweedehandsgoederen?			
□ Nee □ Ja
Zo ja, voor welk bedrag op jaarbasis?			

incl./excl. btw

€				

incl./excl. btw

€				

incl./excl. btw

€				

incl./excl. btw
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Wordt er ook vervoer door derden verricht?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wat is de naam van de vervoerder?

Opgave vervoermiddelen

merk 			kenteken 					alarm*

				

(bij aanhangwagens chassisnummer) 		

(tenminste SCM klasse 2)

1 				□ Nee 						□ Ja
2 				□ Nee 						□ Ja
3 				□ Nee 						□ Ja
4 				□ Nee 						□ Ja
5 				□ Nee 						□ Ja
* Voor diefstalgevoelige zaken kunnen extra alarmeisen worden vereist.

Dekkingsgebied
□ Nederland				□ Benelux			
□ Benelux en Duitsland			
□ Benelux, Duitsland en Frankrijk
□ Andere landen, namelijk

Schadehistorie
Wat is het schadeverloop in de afgelopen 5 jaar? Wilt u hierbij kort de oorzaak en het geclaimde bedrag vermelden.
Jaar								€
Jaar								€
Jaar								€
Jaar								€
Jaar								€

Eerdere verzekeringen
Heeft u eerder een transportverzekering voor vervoer van zaken gehad?
□ Nee □ Ja
Zo ja, bij welke maatschappij/polisnummer/jaar:

K.v.K. 27093787 AFM nr. 12017107 BTW nr. NL-007083245B01 Zicht is onderdeel van dezelfde groep als Nationale-Nederlanden

