
Aanvraag Van Helvoort Verkeers Pakket (VHVP)

S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is.                 ■  klant nr.: 

Persoonsgegevens1

 Ingangsdatum            uur	

 Contractduur                één jaar doorlopend (Vervolgens opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand).

 Premiebetaling per       ■  jaar ■  halfjaar ■  kwartaal ■  maand ■  automatische incasso 

  verzekeringnemer    regelmatige bestuurder (indien een ander dan verz.nemer)

Naam en voorletter(s)                m / v*            m / v*

Adres (geen postbus)

Postcode en woonplaats

Banknummer/IBAN

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep of bedrijf

Bent u in bezit van:

 Motorrijtuig geldig rijbewijs?  ■  nee    ■  ja     ■  nee    ■  ja

 Heeft de overheid daarop aantekeningen gesteld? ■  nee    ■  ja**     ■  nee    ■  ja** 

 Wordt uw rijvaardigheid beïnvloed door een  

 handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? ■  nee    ■  ja**     ■  nee    ■  ja**

Omschrijving personenauto/motor/bromfiets2

 Merk       Type

 Bouwmaand en jaar  

 Kenteken       Meldcode

 Gewicht (niet voor motor/bromfiets)  kg    Cilinderinhoud             cc

 Brandstof  ■  benzine ■  diesel ■  gas ■  hybride

 Aantal zitplaatsen

 Op wiens naam staat het kentekenbewijs?

Gebruik3

■  Particulier   ■  minder dan 15.000 km

■  Zakelijk   ■  15.000 - 25.000 km

■  Tweede gezinsauto   ■  meer dan 25.000 km

    ■  

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Optredende als gevolmachtigde van; Fortis 
ASR Schadeverzekering NV, Avéro/Achmea NV, 
DAS Rechtsbijstand NV, ARAG SE, Nationale 
Nederlanden Schade NV en AEGON Schade NV.

Soort verzekering (Europadekking)4

■  WA 

■  Beperkt Casco dagwaarde  E  in. / ex. * BTW

■  Volledig Casco oorspr. cat. prijs E  in. / ex. * BTW

■  Eigen risico bij beperkt / volledig casco ■  standaard ■  hoger  E

■  Motorrijtuigenrechtsbijstand   ■  Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

■  Verkeersrechtsbijstand  ■  Persoonlijke ongevallen in- / opzittenden       Aantal personen

Vragen m.b.t. vorige motorrijtuigverzekeringen5

Kunt u een bonus/malusverklaring overleggen?        ■  nee  ■  ja, met               schadevrije jaren (verklaring bijvoegen)

Heeft u of de regelmatige bestuurder in de afgelopen 5 jaar schade aan of met een motorrijtuig gehad?          ■  nee ■  ja

Indien ja, graag toelichting:

Bijzonderheden6

Heeft u feiten te melden omtrent een strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende binnen de afgelopen 

acht jaar?              ■  nee ■  ja **

Is aan u of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste acht jaar een verzekering van welke aard dan ook opgezegd,

geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?       ■  nee ■  ja **

Heeft u of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder schade geleden of veroorzaakt door gebeurtenissen als door

aangevraagde verzekering worden gedekt?             ■  nee ■  ja **

Heeft u verder nog iets mede te delen over het te verzekeren risico, uzelf of een andere belanghebbende, dat voor de 

beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?            ■  nee ■  ja **

Belangrijk7

De machtiging tot automatische afschrijving van de giro- of bankrekening word verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

De ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist  en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te 

nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen. Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (Van 

Helvoort RMIA) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van 

fraude jegens financieel instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij Van Helvoort RMIA 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. Van Helvoort RMIA heeft uw antwoorden op de gestelde vragen 

nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. 

Plaats  Datum  Handtekening verzekerde

(Dit aanvraagformulier is tevens bewijs van voorlopige dekking.) 

Zolang Van Helvoort RMIA niet anders laat weten, zal de aangevraagde verzekering dienovereenkomstig van kracht zijn. De voorlopige dekking is echter niet van toepassing indien:

- het aanvraagformulier niet volledig of niet naar waarheid is ingevuld;

- de verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;

- de overheid aantekeningen heeft gesteld op het rijbewijs van verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder;

- de rijvaardigheid van verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder mogelijk beïnvloed wordt door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen;

- het te verzekeren motorrijtuig wordt gebruikt als taxi, voor verhuur zonder chauffeur of voor leasingdoeleinden;

- een vraag bij bijzonderheden (vraag 6) met ja is beantwoord;

- het te verzekeren motorrijtuig volgens het kentekenbewijs een ander voertuig is dan een personenauto, motor of scooter.
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