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(offeÉe) aanvraag Persoonlijke Luchtvaart Verzekering / doorlopende reisverzekering
Deze verzekering is bestemd voor mensen met een vaste woonplaats in Nederland of Vlaanderen, die staan ingeschreven
een Nederlands of Belgisch bevolkingsregister.

in

1 Verzekeringnemer

trmfl

geboortedatum

naam
straat

v

huisnummer

postcode_!

plaats
telefoonnummers
email adres

IBAN

Voorgestelde

Nederland

tr

Belgié

ingangsdatum_

Heeftuthanseenreisverzekering?trnee!ja,af|oopdatum-(zievooropzegservicehetvolgblad)
Welke luchtsport(en) beoefent u?
Welk type luchtvaartuigen gebruikt u?
Van welke luchtvaartorganisatie(s) bent u lid?

Club:

2 Inwonende partner (alleen invullen als meevezekeren gewenst is)
naam en voorletters

oeboortedatum

3 Kind(eren) (alleen invullen als meeverzekeren gewenst is)
naam en voorletters
naam en voorletters
naam en voorletters

geboortedatum
geboortedatum
geboortedatum

4 Gewenste dekking
El baSisdekking:

personenhulpverlening, buitengewone kosten, (lucht)sport, zelf vliegen, bagage en sportuitrusting zowel in Nederland en Belgiè als op rers

E meeverzekering privé zakelijke vluchten en/of vluchten voor eigen b€drijf

tr

hulp & huur vervoermiddel inclusief

tr

geneeskundige

kOSten*

luchtvaartuig

D

geld !

lprive en pleziervluchten zijn standaard sedekt)

persoonlijke (vlieg) ongevallen

('alleen mogelijk als bij een Nèderlandse ziekt€kostenverzekeraar

een ziektekostenverzekering van kracht is.)

5 Gewenste annuleringsdekking

!

annulering met verzekerd

bedrag: !

1

.500,-

n

3.500,- per verzekerde

Wilt u een waarnemer meeverzekeren?

Inee nja
!nee trja

naam en voorletters

geboortedatum

Wilt u het risico van een samengestelde reis meeverzekeren?

6 Premiebetaling
In welke termijnen wilt u de premie

betalen? !
tr

Hoe wilt u de premie betalen?

per 12 maanden tr per 6 maanden
per

acceptgiro tr

tr

per 3 maanden

per SEPA-machtiging IBAN:

Bij SEPA-machtiging graag hieronder uw handtekening zetten'
Ooor ondeftekening van het aanvraagformuliar geeft u toestemming aan Oriossen & Rappange Verzekeringen (lnGssant

lO

NL44ZZZ33167 1660000) om

van uw
doorlopende incasso{pdrachten te stur€n naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag
laten
r€kening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Driessen & Rappange Verzekeringen. Als u het niet eens bent met deze afschriiving, kunt u deze

terugbosken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op mst uw bank. Vlaag uw bank naar de vooMaarden

Datum:

_

Handtekening:

Naam:

7 Overige mededelingen
Heeft u al eens schade geleden?

E nee tr

ja, te

weten

schadeoorzaakrag-maatschappij(en)-

schadedatum
schadebed

ls aan u ooit een vezekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere vooruaarden gesteld?
Indien ja, graag toelichten

D nee

!

ja

Heeftúnogietimeeteoe@ndezeaanvraagvanbe|angzoukunnenzijn(zoa|seenstrafrechte|ijke

veroordelirig in de afgelopen 8 jaar van de aanvrageì of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)?
Ook strafbàre feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafuervolgtng, sepot of transactie)
vallen hieronder:

! nee tr ja,
Indien ja, graag

toelichtening verzekering nemer

Plaats

-Datum-Handteken

Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting mededelingsplicht het volgblad te lezen.
Zie ook het volgblad voor onze opzegservice van uw elders lopende

T:
F:
E:

+31 (O) 20 53r 23 15
+31 (o) 20 53r 23 46

Adfix

info@driessenrappange.nl

W: www.<Jriessenrappange.nl / www.driessenrappange.nllluchtvaan

verzekering.

s.E. &

(-).
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IBAN: NL60 ABNA 0249 3669 83 ($) / BIC: ABNANL2A
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Opzegservice / machtiging
Naam en adres van uw huidige verzekeraar:

Aan:

lk verzoek u om mijn reisverzekering bij uw organisatie stop te zetten op de hieronder vermelde datum. Hierbij is rekening
gehouden met een gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Graag ontvang ik van u een bevestiging.
Tevens machtig ik Driessen & Rappange Verzekeringen, Prinsengracht 255-259, Postbus 19604, 1 000 GP Amsterdam om alle
werkzaamheden m.b.t. de thans op mijn/onze naam lopende reisverzekering te laten verrichten.
Hieronder is begrepen: het volledig onderhouden van contacten met de op deze verzekering(en) betrokkenen, zoals
intermediairs, assuradeuren en verzekeraars; het verzorgen van intermediaire wijzigingen en het opzeggen/oversluiten van
verzekeringen, voor zover in het belang van ondergetekende.
Naam
Adres
Woonplaats
Polisnummer
Datum opzegging
Handtekening verzekeringnemer:
Plaats & datum ondertekening:

De bij de aanvraag van een vezekering/financièle dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden
door de Drie-Ass Amsterdam B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren
van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode "Verwerking
Persoonsgegevens Vezekeringsbedrijf is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/opvragen
bij het Verbond van Vezekeraars, www.verzekeraars.nl. ln verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Drie-Ass
Amsterdam B.V. uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten
vezekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Drie-Ass Amsterdam B.V.
- de Stichting KiFid (Klachteninstituut Financièle dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van vezekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten vezekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
TOELICHTING MEDEDELINGSPLICHT

Als aanvrager/kandidaalvezekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meevezekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de
verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend
worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing
het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien
deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking
van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware
stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Strafrechtelijk verleden

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een
opgelegde (straf )maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of
poging(en) daartoe;
wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten?
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. tndien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er
sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand

kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil
sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van vezekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de
toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.

s.E. &

r:

F:
E:

45

+3r (o) 20 53r 23
+31 (Oi) 20 53r 23 46

AdfiX

info@driessenrappange.nl

W: www.driessenrappange.nl / www.driessenrappange.nllluchtvaart

o.

KvK nr. 33.151.881 / AFM 12010332
IBAN: NL78 INGB 0000 lol4 36 (€) / BIC: INGBNL2A
IBAN: NL08 ABNA 0250 0712 66 (O / BIC: ABNANL2A
IBAN: NL6o ABNA 0249 3669 83 ($) / BIC: ABNANL2A

