Hiscox SA
Belgian Branch

VOORSTEL COLLECTION CARS BY HISCOX
1.Verzekeringsnemer

a. Naam

b. Adres

c. BTW
Recupereerbaar

JA

%

2.Te verzekeren
voertuigen

NEEN

………....

Merk

Type

Bouwjaar

Kilometerstand

Bedrag (incl. btw)

………..........

……………...

………………

…………………

…………………...

………..........

………..........

………..........

…………………

…………………...
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………..........
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………..........

…………………

…………………...
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………..........

………..........

…………………

…………………...

In te vullen indien de leeftijd van de voertuigen minder is dan 15 jaar.

Heeft u rijervaring met deze of soortgelijke voertuigen

JA

NEEN

Zijn de voertuigen uitgerust met een IA2/VV2
alarmsysteem (sirene + stroomonderbreking)

JA

NEEN

Gelieve ons een kopie te bezorgen van de aankoopfactuur of het expertiseverslag van het voertuig.

3.Gebruikelijke
stalplaats

Adres

……………………………………………………………………...

Uitgerust met diefstalalarm verbonden met meldkamer

4.Toegelaten
bestuurders

JA

NEEN

Naam

Geboortedatum

Datum behalen rijbewijs

…………………………………...

…………….………

………….……………………..

…………………………………...

…………….………

………….……………………..

…………………………………...

…………….………

………….……………………..

Hiscox SA, Belgische bijkantoor, gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0683.642.934 en toegelaten door de Nationale Bank van België (“NBB” - de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar met maatschappelijke zetel te 35F Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, (Registre de
Commerce et des Sociétés: B217018). Ze staat onder toezicht van de Commissarat aux Assurances (“CAA” - 7, boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg, GrootHertogdom Luxemburg).
Telefoon 02/788.26.00

Fax 02/788.26.01
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Website www.hiscox.be

Hiscox SA
Belgian Branch

VOORSTEL COLLECTION CARS BY HISCOX
5.Schadeverleden
omnium en BA
Is het schadeverleden voor de laatste 5 jaar blanco*

JA

NEEN

In te vullen indien het schadeverleden niet blanco is.

Oorzaak

Datum

Vergoeding

………………………………………………….

…………………….

…………………….

………………………………………………….

…………………….

…………………….

………………………………………………….

…………………….

…………………….

………………………………………………….

…………………….

…………………….

………………………………………………….

…………………….

…………………….

*Het schadeverleden heeft betrekking op alle voertuigen die de toegelaten bestuurder(s) in de afgelopen 5
jaar heeft (hebben) bestuurd of in zijn/haar (hun) bezit heeft (hebben) gehad, inclusief de dagelijkse
voertuigen. Alle schadegevallen omnium en burgerlijke aansprakelijkheid, in recht én in fout, dienen aan
ons verklaard te worden.

6.Welke zijn de
voertuigen die
u dagelijks
gebruikt

Merk

Type

Nummerplaat

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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VOORSTEL COLLECTION CARS BY HISCOX
7.Slotverklaring

Kilometrage beperkt tot maximaal 10.000 km / jaar
Het aantal jaarlijks gereden kilometers is beperkt tot maximaal 10.000 km.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst dit maximum wordt overschreden, dient u ons deze
verzwaring van het risico onmiddellijk mee te delen :
- Wanneer de overschrijding minder dan 2.500 km bedraagt zullen we, binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben genomen van de verzwaring, een wijziging van de
overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien u het voorstel tot
wijziging van de verzekeringsovereenkomst weigert of indien, bij het verstrijken van een termijn van één
maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, u dit laatste niet aanvaardt, kunnen we de
overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen na het verstrijken van voornoemde termijn.
- Wanneer de overschrijding meer dan 2.500 km bedraagt zullen we de overeenkomst opzeggen binnen
dezelfde termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van de
verzwaring.
Wanneer zich een schadegeval voordoet en u ons niet verwittigd had van de overschrijding :
- Wanneer de overschrijding minder dan 2.500 km bedraagt zullen we onze prestatie leveren naar de
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien de verzwaring in
aanmerking was genomen.
- Wanneer de overschrijding meer dan 2.500 km bedraagt, zal onze prestatie beperkt zijn tot de
terugbetaling van alle betaalde premies.
- Indien u met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kunnen we onze dekking weigeren. De premies, vervallen
tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen ons toe als
schadevergoeding.

Gezondheid en schadeverleden
U heeft geen ziekte, lichamelijk gebrek of invaliditeit die invloed kunnen hebben op het sturen van het te
verzekeren voertuig. U bent nog nooit vervallen verklaard tot het recht van sturen, veroordeeld geweest
wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, strafrechtelijk veroordeeld geweest. Indien u reeds een
autoverzekering heeft onderschreven in het verleden werd deze nog nooit opgezegd, vernietigd, geschorst
of onderworpen aan speciale voorwaarden.

Huidig verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch Hiscox tot het sluiten van
de overeenkomst. Huidig verzekeringsvoorstel brengt geen dekking met zich mee.

Datum

Handtekening Verzekeringsnemer

Hiscox SA, Belgische bijkantoor, gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0683.642.934 en toegelaten door de Nationale Bank van België (“NBB” - de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar met maatschappelijke zetel te 35F Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, (Registre de
Commerce et des Sociétés: B217018). Ze staat onder toezicht van de Commissarat aux Assurances (“CAA” - 7, boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg, GrootHertogdom Luxemburg).
Telefoon 02/788.26.00

Fax 02/788.26.01

E-mail hiscox.info@hiscox.be

Website www.hiscox.be

