Driessen & RappangeVerzekeringen
PRINSENGRACHT255-259 POSTBUS 19604 1OOOGP AMSTERDAM

ng
(offerte)aanvraagpersoonlijke vl iegongevallenverzekeri
:
Verzekeringnemer/verzekerde

Burgerservicenummer:..........

. . .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .m
. .a
! n n vrouw
G e b o o r t e d a t .u. m

G e w e n s t e v e r z e k e r i n g e n :I

. .m
. . .: . . . . . . . . . .b. lri j v e n d e i n v a l i d i t evi te(zBe) k: e r d e s o m : € . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o v e r l i j d e n ( A ) : v e Í z e k e r d€e.s. o

bijoverlijden
Begunstiging
Begunstiging
1 jaar
.....Contracttermijn

Ingangsdatum:

? ...........
... Wat is uwtotaalaantalvlieguren

vlieger tr andersn.l.:
D alsprivé(privé-zakelijk)
Heeft u thanseen ongevallenvezekering? !

nee I

ja

Afloopdatum:

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

tr

geen

!

.....x

aanenigeziekte,kwaalof gebrek?
Lijdtu of eenvande te vezekerenpersonen

of opgezegd,
beperkende
ooiteenvezekeringgeweigerd
Heeftenigemaatschappij
u of éénvande medevezekerden
gedaan?
gesteld
vezekering
vaneen
voorwaarden
of eenberoepop nietigheid

(straf-)maatvaneenopgelegde
of ter uitvoering
bijdezevezekering,in de laatste8 jaar,alsverdachte
Bentu of eenanderebelanghebbende
geweestmetpolitieof justitiein verbandmet:
regel,in aanraking
-

of poging(en)
daartoe;
valsheidin geschrifte
bedrog,oplichting,
voordeel,
zoalsdietstal,verduistering,
wederrechtelijk
verkregen
of te verkrijgen
of enigmisdrijfgericht
mishandeling,
afpersing
en afdreiging
of beschadiging,
vananderen,
zoalsvernieling
wederrechtelijke
benadeling

daartoe;
vrijheidof tegenhetlevenof poging(en)
tegende persoonlijke
- overtreding
delicten?
of
vande Wetwapensen munitie,de opiumwet de weteconomische
is gekomen,
wat hetresultaat
daarvanwasen of eventuele
feithetging,of hettot eenrechtszaak
Zo ja, geefdanaanomwelkstrafbaar
geefdanaanof er sprakeis geweestvaneen
is gekomen,
(straOmaatregelen
al ten uitvoerzijngelegd.Indienhetniettot eenrechtszaak
totstandkwam.
de schikking
Ministerie,
en zo ja, tegenwelkevoorwaarden
methetOpenbaar
schikking
(Ll kunt dezeinformatiedesgewenstvertrouwelijkaan de directiezenden)

Heeft u verdernog iets mee te delen omtrentde te vezekeren risico's,uzelfof de overigete verzekerenpersonen,dat voor de beoordelingvan
deze vezekeringsaanvraag van belang kan zijn?

Datum:

..............Naam:............,.....

..

Handtekening:

s.E.& o
Tel.
Fax

+3r (o) 20 53r 23 45
+31 (O)20 53123 46

E-mail
Internet

info@driessenrappange.nl
www.driessenrappange.nl

Adfiz
/ ínfo@ ajdriessen. nl (luchtvaart)
(luchtvaart)
/ www.ajdriessen.nl

@"

KvK nr. 33.15f.88f
AFMr20r0332
rNG 101436
& ($) 24.93.66.983
ABNAMRO(q 25.00.7r.266

tq)

Driessen & RappangeVerzekeringen
PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1OOOGP AMSTERDAM

Ondertekening
vande mededelingsplicht'.
op de reikwijdte
de 'toelichting
vandit aanvraagformulier
Belangrijk:
leesvoorde ondertekening
geldt
het
volgende:
gezondheidsverklaring
is
van
toepassing
waarbijeen
Bijaanvragen
of
te meldentot hetmomentwaaropde vezekeringnemer
wijzigingen
in zijngezondheidstoestand
De(aspirantlvezekerdeis verplicht
kan
mededelingsplicht
geaccepteerd.
niet
voldoen
aan
deze
Het
is
de
vezekeringsaanvraag
dat
berichtheeftontvangen
diensintermediair
vezekeraar
door
de
weigering
van
uitkering
tot
vande overeenkomst
en
leidentotongeldigheid
juisten volledigzijnen verklaart
zichakkoordmet
en informatie
(ondergetekende)
verklaart,
datde gegevenantwoorden
Vezekeringnemer
liggen
bijde
ter
inzage
deze
voorwaarden
nota
van
dat
en
neemt
er
Voorwaarden
vande Algemene
en Bijzondere
de toepassing
polis
met
worden
toegezonden.
tegelijk
de
komt
vezekeraar,
alsmededatdezehem indiende vezekeringtot stand
Belangrijk:toelichtingop de reikwijdtevan de mededelingsplicht
te
zo volledigmogelijk
vragenin dit aanvraagformulier
de gestelde
bentu verplicht
Als aanvrager/kandidaat-vezekeringnemer
hebbenop eenbij hetsluitenvandezevezekeringbekende
diebetrekking
Ditgeldtookvoorfeitenen omstandigheden
beantwoorden.
geldtdit alleenvoorderdendiede leeftijdvan 16jaarbereikt
Bijpersoonsvezekeringen
wordenmeevezekerd.
derde,wiensbelangen
hebben.Bijde beantwoording
Vragen
bij dezevezekering.
maarookdievande anderebelanghebbenden
bepalend,
nietalleenuweigenwetenschap
is bovendien
Feitenen
moetu tochzo volledigmogelijkbeantwoorden.
al bij de vezekeraarbekendveronderstelt,
waarvanu hetantwoord
maarvoordatde vezekeraaru heeftberichtoverhaar
heeftingezonden,
dieu bekendwordennadatu dezeaanvraag
omstandigheden
risicoal danniette vezekeren,moetu alsnogaande vezekeraarmededelen,
hetdooru ter vezekeringaangeboden
beslissing
definitieve
datu ter handis gesteld.Indienu nietof nietvolledigaanuw
in hetaanvraagformulier
indiendezevallenonderde vraagstelling
heeftvoldaan,kanzulksertoeleidendat hetrechtop uitkeringwordtbeperktof zelfsvervalt.Indienu metopzettot
mededelingsplicht
of dezebijkennisomtrentde warestandvanzakende vezekeringnimmerzouhebben
vande vezekeraarheeftgehandeld
misleiden
gesloten,
heeftzij tevenshetrechtde vezekeringop te zeggen.
Geschillen
weten.
Laatu onshetdanschriffelijk
of wiltu eenklachtindienen?
vanonzedienstverlening
voorverbetering
Heeftu suggesties
Financièle
Klachteninstituut
aan:Stichting
wordenvoorgelegd
dankandezevervolgens
zijnopgelost,
Mochtde klachtnietnaargenoegen
E-mail:info@kifid.nl
Internet:
www.kifid.nl,
(Kifid),Postbus93257,2509
0900-3552248,
AG DenHaag,Telefoon:
Dienstverlening
staathethemvrijom in
in
dienen
bij
Kifid,
dan
omeenklacht te
Wanneer
de klagergeengebruikwenstte makenvande mogelijkheid
rechtvantoepassing.
is Nederlands
rechter.
Opde vezekeringen
plaatsdaarvanhetgeschilvoorte leggenaande bevoegde
Persoonsgegevens
gevraagd.
Dezewordendoorde vezekeraarverwerktten
dienstwordenpersoonsgegevens
vaneenvezekering/financièle
Bijde aanvraag
vanmarketingacliviteiten;
ten behoevevanhetwaarborgen
voorhetuitvoeren
vanovereenkomsten;
vanhetaangaanen uitvoeren
behoeve
In
verplichtingen.
analyseen omte kunnenvoldoenaanwettelijke
vande financièle
seclor;voorstatistische
vande veiligheid
en integriteit
raadplegen
bijde Stichting
CISte Zeist.In dit kader
kande vezekeraaruwgegevens
acceptatiebeleid
verbandmeteenverantwoord
gegevens
hiervan
is
risico's
te
beheersen
en fraudetegen
Doelstelling
uitwisselen.
vande Stichting
CISookonderling
kunnendeelnemers
Ziewww.stichtingcis.nl.
vande Stichting
CISis vantoepassing.
te gaan.Hetprivacyreglement
'Verwerking
vantoepassing.
Financiéle
Instellingen"
Persoonsgegevens
is de Gedragscode
vanpersoonsgegevens
Opde verwerking
www.vezekeraars.nl.
viade websjlevanhetVerbondvanVezekeraars
kuntu raadplegen
Devolledige
tekstvande Gedragscode
2509
AL
Den
Haag,
telefoon(070)33385 00.
Postbus
93450,
ookopvragenbij hetVerbondvanVezekeraars,
U kuntde Gedragscode
Contracttermijn
van 1 jaar.Bedenkhierbijdat u de
is de looptijdvan de vezekering.Devezekeraarhanteerteencontracttermijn
De contracttermijn
van I maandin acht
waarbiju eenopzegtermijn
paskuntopzeggen
tegenheteindevande gekozencontracttermijn
vezekeringin principe
moetnemen.

s.E.& o.
Tel.
Fax

+31(0) 20 53r 23 45
+31 (0) 20 53123 46

E-mail
Internet

info@driessenrappange.nl
www.driessenrappange.nl

Adfiz
/ info@ajdriessen.nl
/ www.ajdriessen.nl

(luchtvaart)
(luchtvaart)

@"

KvK nr. 33.r5r.881
ARMt20t0332
rNG 101436
ABNAMRo (q 25.00.7r.266
& ($) 24.93.66.983

