Productaanvraag zakelijke personenauto,
business edition/topcar verzekering
Dit vormt één geheel met de uitgebrachte offerte, de aanvraag van bedrijfsgegevens en de slotverklaring.
Is het motorrijtuig gefinancierd/geleased?			
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u hieronder de gegevens van de financierings-/leasemaatschappij opgeven
Naam
Adres
Postcode				Woonplaats
Contractnummer
Brandstof:		 □ Hybride
□ Diesel		

□ Benzine

□ Gas 		

□ Overig

Wordt het motorrijtuig meer dan 30 dagen per jaar in het buitenland gebruikt?
□ Nee

□ Ja

Zo ja, in welke land(en) en hoeveel dagen?
Voor welke zakelijke doeleinden wordt het motorrijtuig gebruikt?

Hierna tot “regelmatige bestuurder 1” alleen in te vullen bij volledig en beperkt casco
Kunt u de BTW verrekenen?
□ Nee □ Ja
(Zo ja, wilt u dan bij de volgende vragen de waarde exclusief BTW opgeven)
Oorspronkelijke catalogusprijs van het motorrijtuig?
Dagwaarde van het motorrijtuig?				

€
€

Oorspronkelijke prijs van aanpassingen/veranderingen zoals opbouw of toebehoren:
aard van de aanpassingen (graag specificeren)

		

aanschafwaarde

								€
								€
								€
Is het motorrijtuig voorzien van belettering?
□ Nee □ Ja
Zo ja, voor welk bedrag? €
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Is het motorrijtuig uitgerust met bijzondere beeld- en geluidsapparatuur? (bijvoorbeeld een carkit of navigatiesysteem)
□ Nee □ Ja
Als u deze apparatuur wilt meeverzekeren, wilt u deze dan hieronder specificeren
(alleen mogelijk bij volledige cascodekking)

soort			merk en type			aanschafprijs

								€
								€
								€

Is het motorrijtuig voorzien van een alarmsysteem goedgekeurd door Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM)?
□ Nee □ Ja
Zo ja, welke SCM klasse?
□1
□2
□3
□4*
□5
* altijd in combinatie met klasse 1, 2 of 3 (aankruisen)
Staat het kenteken op naam van aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer?
□ Nee □ Ja
Zo nee, op welke naam staat het kenteken?

Kentekenhouder
Naam
Adres
Postcode				Woonplaats
Wat is de relatie tot de aanvrager

Regelmatige bestuurder 1
Nederlands rijbewijs
□ Nee
Sinds
Categorie
Wat is de relatie tot aanvrager

□ Ja

Regelmatige bestuurder 2
Nederlands rijbewijs
□ Nee
Sinds
Categorie
Wat is de relatie tot aanvrager

□ Ja
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Overige informatie
Heeft u, of uw bedrijf eerder een motorrijtuigverzekering gehad?		
□ Nee □ Ja
Zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappij(en) en onder welk polisnummer(s)?

Heeft de aanvrager, (één van de) regelmatige bestuurder(s) of kentekenhouder in de afgelopen vijf jaar schade gehad?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit hieronder zo nauwkeurig mogelijk specificeren
soort schade					datum				schadebedrag

Is (één van) de regelmatige bestuurder(s) ooit de rijbevoegdheid, al dan niet voorwaardelijk, ontzegd?			
□ Nee □ Ja
Zo ja, graag toelichten:

Is u, uw bedrijf of (één van) de regelmatige bestuurder(s) ooit een motorrijtuigenverzekering geweigerd, opgezegd of
zijn beperkende maatregelen gesteld?
□ Nee □ Ja
Zo ja, graag toelichten:
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