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(offerte)aanvraagaansprakelijkheidsverzekering
voor vliegersen instructeurs
Verzekeri ng nemer/verzekerde :

I

Gewensteverzekeringen:

vlieger
tr als privé(privé-zakelijk)

tr

E andersn.l.: .............

Ingangsdatum:

Heeftu thanseensoortgelijke
aansprakelijkheidsvezekering?

als instructeur tr

!

nee

tr

geen

vrouw

beiden
l jaar
Contracttermijn

!ja

Afloopdatum:
Aantalschadenin de laatste5 jaar m.b.t.aangevraagdevezekering?

of opgezegd,
beperkende
ooiteenvezekeringgeweigerd
Heeftenigemaatschappij
u of éénvande medevezekerden
gesteldof eenberoepop nietigheid
vaneenvezekeringgedaan?
voonivaarden
I

nee

(straf)maatvaneenopgelegde
of ter uitvoering
Bentu of eenanderebelanghebbende
bijdezevezekering,in de laatste8 jaar,alsverdachte
geweestmetpolitieof justitiein verbandmet:
regel,in aanraking
- wederrechtelijk
valsheidin geschifteof poging(en)
daartoe;
voordeel,
zoalsdiefstal,verduistering,
bedrog,oplichting,
verkregen
of te verkrijgen
-

gericht
mishandeling,
afpersing
en afdreiging
of enigmisdrijf
vananderen,
zoalsvernieling
of beschadiging,
wederrechtelijke
benadeling

vrijheidof tegenhetlevenof poging(en)
daartoe;
tegende persoonlijke
- overtreding
delicten?
of de weteconomische
vandeWetwapensen munitie,de opiumwet
is gekomen,
wathetresultaat
daarvanwasen of eventuele
feithetging,of hettot eenrechtszaak
Zo ja, geefdanaanomwelkstrafbaar
geefdanaanof er sprakeis geweestvaneen
(straQmaatregelen
is gekomen,
al ten uitvoerzijngelegd.Indienhetniettot eenrechtszaak
ja,
totstandkwam.
de schikking
methetOpenbaar
Ministerie,
en zo tegenwelkevoorwaarden
schikking
(U kunt dezeinformatiedesgewensfvertrouwelijkaan de directiezenden)
I

nee

van
datvoorde beoordeling
uzelfof de overigete vezekerenpersonen,
Heeftu verdernogietsmeete delenomtrentde te vezekerenrisico's,
vanbelangkanzijn?
dezevezekeringsaanvraag
!

nee
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OndeÉekening
vande mededelingsplicht'.
op de reikwijdte
de 'toelichting
vandit aanvraagformulier
Belangrijk:
leesvoorde ondeÉekening
is geldthetvolgende:
vantoepassing
waaóijeengezondheidsverklaring
B'rjaanvragen
of
te meldentot hetmomentwaaropde vezekeringnemer
wijzigingen
in zijngezondheidstoestand
vezekerdeis verplicht
De (aspirant-)
kan
Hetnietvoldoenaandezemededelingsplicht
is geaccepteerd.
datde vezekeringsaanvraag
diensintermediair
berichtheeftontvangen
doorde vezekeraar
vanuitkering
en tot weigering
vande overeenkomst
leidentotongeldigheid
juisten volledigzijnen verklaart
zichakkoordmet
en infonnatie
(ondergetekende)
verklaart,
datde gegevenantwoorden
Vezekeringnemer
ter inzageliggenbijde
Voorwaarden
en neemter notavandatdezevooruaarden
vande Algemene
en Bijzondere
de toepassing
vezekeraar,
alsmededatdezehem- indiende vezekeringtot standkomt- tegelijkmetde poliswordentoegezonden.
Belangrijk:toelichtingop de reikwijdtevan de mededelingsplicht
te
zo volledigmogelijk
vragenin dit aanvraagformulier
de gestelde
bentu verplicht
Alsaanvrager/kandidaalvezekeringnemer
vezekering
bekende
het
van
deze
hebben
op
een
bij
sluiten
geldt
diebetrekking
Dit
ookvoorfeitenen omstandigheden
beantwoorden.
jaar
geldt
leeftijd
van
16
bereikt
persoonsvezekeringen
voor
derden
die
de
dit
alleen
Bij
wordenmeevezekerd.
derde,wiensbelangen
hebben.Bijde beantwoording
Vragen
bij dezevezekering.
maarookdievande anderebelanghebbenden
bepalend,
is bovendien
nietalleenuweigenwetenschap
Feiten
en
volledig
mogelijk
beantwoorden.
moet
zo
al bijde vezekeraarbekendveronderstelt, u toch
waarvanu hetantwoord
maarvoordatde vezekeraaru heeftberichloverhaar
heeftingezonden,
dieu bekendwordennadatu dezeaanvraag
omstandigheden
niet
vezekeren,
moetu alsnogaande vezekeraarmededelen,
al
dan
te
risico
hetdooru ter vezekeringaangeboden
definitieve
beslissing
gesteld.
Indien
u nietof nietvolledigaanuw
hand
is
datu ter
in hetaanvraagformulier
indiendezevallenonderde vraagstelling
zelfs
vervalt.Indienu metopzettot
wordt
beperkt
of
heeftvoldaan,
kanzulksertoeleidendathetrechtop uitkering
mededelingsplicht
vezekering
nimmerzouhebben
gehandeld
ware
stand
van
zaken
de
vande vezekeraarheeft
of dezebij kennisomtrentde
misleiden
gesloten,heeftzij tevenshet rechtde vezekeringop te zeggen.
Geschillen
weten.
Laatu onshetdanschriftelijk
of wiltu eenklachtindienen?
vanonzedienstverlening
Heeftu suggesties
voorverbetering
Financièle
Klachteninstituut
aan:Stichting
wordenvoorgelegd
dankandezevervolgens
zijnopgelost,
Mochtde klachtnietnaargenoegen
www.kifid.nl,
E-mail:info@kifid.nl
Internet:
(Kifid),Postbus93257,2509
AG DenHaag,Telefoon:0900-3552248,
Dienstverlening
omeenklachtin te dienenbij Kifid,danstaathethemvrijom in
Wanneer
de klagergeengebruikwenstte makenvande mogelijkheid
is Nederlands
rechtvantoepassing.
plaatsdaarvanhetgeschilvoorte leggenaande bevoegde
rechter.
Opde vezekeringen
Persoonsgegevens
gevraagd.
Dezewordendoorde vezekeraarveruerktten
dienstwordenpersoonsgegevens
vaneenvezekering/financièle
Bijde aanvraag
ten behoevevanhetwaaóorgen
vanmarketingac'tiviteiten;
voorhetuitvoeren
vanovereenkomsten;
vanhetaangaanen uitvoeren
behoeve
In
verplichtingen.
analyseen omte kunnenvoldoenaanwettelijke
sector;voorstatistische
vande financièle
vande veiligheid
en integriteit
CISte Zelst.In dit kader
raadplegen
bijde Stichting
kande verzekeraar
uwgegevens
acceptatiebeleid
verbandmeteenverantwoord
gegevens
en fraudetegen
Doelstelling
hiervanis risico'ste beheersen
uitwisselen.
vande Stichting
CISookonderling
kunnendeelnemers
Ziewww.stichtingcis.nl.
vande Stichting
CISis vantoepassing.
te gaan.Hetprivacyreglement
Instellingen"
vantoepassing.
Financièle
Persoonsgegevens
is de Gedragscode'Verwerking
vanpersoonsgegevens
Opde venrverking
via de websjlevan hetVerbondvanVezekeraarswww.vezekeraars.nl.
kuntu raadplegen
Devolledigetekstvande Gedragscode
Postbus93450,2509AL DenHaag,telefoon(070)33385 00.
ookopvragen
bij hetVerbondvanVeaekeraars,
U kuntde Gedragscode
Contracttermijn
van 1 jaar.Bedenkhierbijdatu de
eencontracttermijn
vande verzekering.
Devezekeraarhanteert
is de looptijd
Decontracttermijn
van 1 maandin acht
waarbiju eenopzegtermijn
paskuntopzeggen
tegenheteindevande gekozencontracttermijn
vezekeringin principe
moetnemen.
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