Pre-priced verzekeringsaanvraag
Collection Cars by Hiscox

Dit voorstelformulier heeft betrekking op de waarborg omnium voor voertuigen (maximaal 2) die
een leeftijd hebben van 15 jaar of ouder met maximale waarde van € 100.000 per voertuig.
Dit formulier dient accuraat en naar waarheid te worden ingevuld en ons te voorzien van alle informatie,
omstandigheden en feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico, als ten
aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.
Verzekeringstussenpersoon / makelaar :
Verzekeringnemer :
Adres :
Postcode en plaats :
Beroep :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Adres stalling voertuigen indien anders dan woonadres :
Postcode en plaats :

De verzekeringnemer/verzekerde verklaart:
- dat het te verzekeren voertuig/de te verzekeren voertuigen gebruikelijk gestald wordt/worden in een afgesloten
ruimte (garage, garagebox)
- ouder te zijn dan 25 jaar en jonger dan 80 jaar
- de laatste vijf jaar geen schadegevallen te hebben gehad met betrekking tot de waarborgen BA en omnium
- dat het te verzekeren voertuig/de te verzekeren voertuigen niet gebruikt wordt/worden als hoofdvoertuig en het
voertuig/de voertuigen bijgevolg niet dagelijks gebruikt wordt/worden
- niet meer dan 10.000 km per jaar af te leggen met het te verzekeren voertuig/de te verzekeren voertuigen
- ons een expertiserapport van maximaal één jaar oud van het te verzekeren voertuig/de te verzekeren voertuigen te
bezorgen binnen dertig dagen te tellen vanaf de dag van aanvang van deze verzekering
Te verzekeren voertuigen:

Merk

Type

Bouwjaar

Kilometerstand

Type

Bouwjaar

Kilometerstand

Nummerplaat

Waarde
(btw incl.)

Opgave dagelijkse voertuigen:

Merk

Nummerplaat

Gebruikelijke bestuurders:

Aanspreektitel
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Naam

Voornaam

Geboortedatum

Datum rijbewijs

Verzekerd bedrag en premie
vrijstelling
Waarde voertuig 1

€ 250

Tot € 50.000

€ 315

-

-

Van € 50.000 tot € 60.000

€ 455

€385

€ 315

Van € 60.000 tot € 70.000

€ 535

€455

€ 370

Van € 70.000 tot € 80.000

€ 620

€525

€ 430

Van € 80.000 tot € 90.000

€ 700

€ 595

€ 485

Van € 90.000 tot € 100.000

€ 785

€ 665

€ 540

€ 500

€ 1.000

Inclusief 26,75% taksen en lasten.
vrijstelling
Waarde voertuig 2

€ 250

€ 500

€ 1.000

Tot € 50.000

€ 315

-

-

Van € 50.000 tot € 60.000

€ 455

€385

€ 315

Van € 60.000 tot € 70.000

€ 535

€455

€ 370

Van € 70.000 tot € 80.000

€ 620

€525

€ 430

Van € 80.000 tot € 90.000

€ 700

€ 595

€ 485

Van € 90.000 tot € 100.000

€ 785

€ 665

€ 540

Inclusief 26,75% taksen en lasten

Totaal premie voertuig(en)
Premie voertuig 1
Premie voertuig 2
Totaal premie

0

Expertise voertuig(en) (optioneel)
Indien u niet in het bezit bent van een recent expertiseverslag kunnen wij een expertise organiseren met een erkende expert. De kosten hiervoor
zullen door de expert aan u worden gefactureerd. Hieronder vindt u de prijzen terug voor een expertise door de erkende expert ACS.
drive-in

op locatie

1 voertuig

€ 155

€235

2 voertuigen

€ 310

€390

Polisvoorwaarden
Classic Cars by Hiscox TRSBCC-01012019

Ingangsdatum
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/

/

(dd/mm/jjjj)

Bescherming van persoonsgegevens
Hiscox is een handelsnaam van een aantal Hiscox-vennootschappen. De specifieke vennootschap die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van
uw persoonlijke informatie wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen. Bij twijfel kunt u ons ook altijd contacteren op het telefoonnummer 0032
2 788 26 00 of per email op dataprotectionofficer@hiscox.com. Wij verzamelen en verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te bieden en
om claims te verwerken. Uw informatie wordt ook gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. Het kan
gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen van informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars,
schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude.
Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons in staat te stellen om toezicht te houden op de diensten die we verstrekken en om ze te
verbeteren. Voor meer informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring
op www.hiscox.be te raadplegen.

Duur van de overeenkomst
Het contract treedt in werking op de datum van ondertekening van deze verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer, onder voorbehoud van
naleving van de onderschrijvingscriteria die in dit document worden gesteld. Behoudens andersluidende overeenkomst, begint de dekking te lopen
op de dag volgend op de ontvangst van de aanvraag door de verzekeraar. De verzekeraar zal deze datum meedelen aan de verzekeringnemer. De
verzekeringnemer beschikt, behalve voor de contracten met een looptijd van minder dan 30 dagen, over het recht om het contract op te zeggen met
onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van veertien dagen na de inwerkingtreding van het contract. Anderzijds kan
de verzekeraar, behalve voor de contracten meteen looptijd van minder dan 30 dagen, het contract opzeggen binnen een termijn van veertien dagen na
ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan.

Slotverklaring
Opgelet: door dit formulier te ondertekenen verklaart u te voldoen aan de hierin opgesomde voorwaarden zodat u in aanmerking komt voor
onderschrijving van dit product. Indien dit niet het geval is, gelieve dan de aanvullende vragenlijst bij dit product te gebruiken.
In het kader van dit onderschrijvingsformulier dienen de vetgedrukte termen: wij/ons, u, verzekerd voertuig dezelfde betekenis te krijgen als in de
verzekeringsvoorwaarden Collection Cars By Hiscox TRSBCC-01012019
U bevestigt dat u er voor kiest om de wettelijke precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen op uw emailadres. De ondergetekende erkent dat hij de volgende documenten heeft ontvangen en deze vroegtijdig heeft kunnen analyseren, en in ieder geval voorafgaand aan de
ondertekening van huidige verzekeringsaanvraag te hebben ontvangen: het informatiedocument (IPID), de verzekeringsvoorwaarden van de polis.
U wenst het volgende verzekeringsproduct te onderschrijven: Collection Cars by Hiscox. U bevestigt dat ons kantoor geen marktanalyse dient uit te
voeren voor het risico dat u via ons kantoor wil verzekeren. U erkent dat de inhoud van de verzekeringsovereenkomst van het door u gekozen
product overeenkomt met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u uitdrukkelijk gewezen werd op de draagwijdte en de beperkingen
van het door u gekozen verzekeringsproduct.
Door de ondertekening erkent de ondergetekende dat de verzekeringsonderneming en de vertegenwoordiger van de verzekeringsonderneming zijn/
haar informatie- en/of adviesplichten heeft vervuld.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen, zoals directeur, partner of bevoegd manager

Titel en naam van de wettelijke vertegenwoordiger:

Naam verzekeringnemer:

Opgesteld in 2 originele exemplaren op:

Handtekening:

/
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Collection Cars by Hiscox
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, onder controle van de Commissariat aux
Assurances (CAA) (Registre de Commerce et des Sociétés : B217018) en die onder het regime van vrijheid van vestiging zijn
verzekeringsdiensten uitvoert in België via het Belgische bijkantoor (Nationale Bank van België (NBB): 3099
Produit: Materiële schade verzekering voor personenwagens “Collection Cars by Hiscox”
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot uw verzekeringspolis. Dit document
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie over uw polis en
uw verplichtingen, raadpleegt u de documentatie, uw polis en alle andere relevante documenten

Welk soort verzekering is dit?
Collections Cars by Hiscox is een verzekering voor personenwagens die hobbymatig en bijgevolg niet dagelijks gebruikt worden

Wat is verzekerd?

a Rechtstreekse materiële schade die het verzekerd voertuig heeft
geleden naar aanleiding van een ongeval

a Opties
a Toebehoren
a Elektronische uitrusting
a Persoonlijke voorwerpen
a Glasbreuk
a Diefstal
a Brand
a Natuurkrachten

Wat is niet verzekerd?

Ñ Verhuur van het verzekerd voertuig
Ñ Verzekerd voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de
wettelijke voorwaarden om een voertuig te besturen

Ñ Ouderdom, slijtage, graduele beschadiging, eigen gebrek, roest, oxidatie,
insecten en schimmels, ongedierte, schommelingen in de vochtigheidsgraad
of temperatuurschommelingen, blootstelling aan licht

Ñ Verzekerd voertuig wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden
Ñ Machinebreuk of mechanisch of elektrisch gebrek, met inbegrip van elke
panne

Ñ Deelname aan wedstrijd, rally, snelheidstest, veldrit, autoshow of proeven op
autocircuit

a Aanrijding met rondlopende dieren

Ñ Waardevermindering

a Psychologische bijstand

Ñ Schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit onderhoud, herstelling,

a Aanpassing van het verzekerd voertuig als gevolg van een handicap
opgelopen door een toegelaten bestuurder door een ongeval met het
verzekerd voertuig

a Diefstal sleutels

renovatie, restauratie, aanpassing of gelijkaardige handeling

Ñ Dronkenschap of alcoholintoxicatie
Ñ Het verzekerd voertuig is niet verzekerd voor de verplichte burgerlijke
aansprakelijkheid

a Diefstal gepersonaliseerde nummerplaten

Ñ Opzettelijke schade aangebracht door de verzekeringsnemer

a Huur van een vergelijkbaar voertuig en alternatief vervoer indien het

Ñ Het verzekerd voertuig wordt gebruikt voor vervoer van koopwaar

verzekerd voertuig na een ongeval onbruikbaar is

a Bijstand na een ongeval omvattende de kosten voor het vrijmaken
van de rijweg, slepen naar dichtstbijzijnde garage, voorlopige
bewaring, repatriëren van het onbruikbaar voertuig

Ñ Burgerlijke aansprakelijkheid
Ñ Rechtsbijstand
Ñ Pechverhelping
Ñ Bestuurdersverzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Toebehoren en elektronische uitrusting tot 5.000 EUR
! Psychologische bijstand tot 1.000 EUR
! Aanpassing van het verzekerd voertuig als gevolg van een handicap
opgelopen door een toegelaten bestuurder door een ongeval met het
verzekerd voertuig tot 10.000 EUR

! Huur van een vergelijkbaar voertuig tot 200 EUR / dag en 3.000 EUR /
schadegeval

! Alternatief vervoer tot 24 maanden en 5.000 EUR
! Bijstand tot 10.000 EUR / schadegeval
! Expertisekosten tot 2.500 EUR/schadegeval

IPID BCCNLHSA

Waar ben ik gedekt?
U bent gedekt in alle landen die vermeld staan op de groene kaart van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Wanneer u een polis of vernieuwing of wijziging van uw polis aanvraagt, dient u het risico en de wijzigingen aan de bestaande toestand
aangeven, alsook de aan u gestelde vragen voorzichtig, eerlijk en met redelijke zorgvuldigheid te beantwoorden.
 U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om verlies of schadegevallen te voorkomen en/of te beperken.
 U dient uw verzekeraar te verwittigen van zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis die aanleiding tot een claim kan geven.
 Indien u een claim indient, dient u de documenten en andere bewijsmiddelen voor te leggen die nodig zijn om uw claim te behandelen. U dient
ook de meldingsprocedure, zoals deze is uiteengezet in de polis, na te leven.
 De premie betalen..

Wanneer en hoe betaal ik?
 U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht dat u van ons ontvangt.
 De betaling dient ten laatste te gebeuren op de vervaldag van de premie zoals vermeld in het betalingsbericht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
 De dekking wordt van kracht op de dag van de eerste premiebetaling.
 De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
 U heeft het recht de polis met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen de veertien dagen na aanvang van de dekking.
 U kan het contract opzeggen middels een aangetekend schrijven, een deurwaarders exploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs, en dit tegen de hoofdvervaldag mits een vooropzeg van één maand.

IPID BCCNLHSA

Wettelijke bepalingen
Over Hiscox SA
Hiscox SA is een Luxemburgse gereguleerde verzekeringsmaatschappij, die onder toezicht staat van het Commissariat aux Assurances (CAA). Hiscox
SA is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten uit te voeren in de lidstaten van de Europese Unie en de Europees Economisch Ruimte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.caa.lu.
Hiscox SA is geregistreerd te Luxemburg in het handels- en bedrijvenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) met referentienummer B217018. Het hoofdkantoor van Hiscox SA bevindt zich aan de Avenue John F. Kennedy 35F, 1855 Luxembourg, Luxembourg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.lbr.lu.
Hiscox SA België is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten in België uit te voeren onder het Europese regime van vrijheid van vestiging. Voor meer
informatie inzake de inschrijving van het Belgische bijkantoor onder het nummer 3099 verwijzen wij u naar de Nationale Bank van België www.nbb.be.
Het Belgische bijkantoor van Hiscox SA in België is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met referentienummer 0683.642.934.
Het bijkantoor van Hiscox SA bevindt zich in België aan Bourgetlaan 42 B8, 1130 Brussel.

Distributieketen & advies
Hiscox SA distribueert haar verzekeringsproducten exclusief via verzekeringsmakelaars en/of verzekeringsadviseurs. Hiscox SA verstrekt geen advies
met betrekking tot deze verzekering. Uiteraard kunt u met uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur overeenkomen dat deze u advies verstrekt.

Klachtenprocedure
Uw eventuele verzoeken of klachten kan U richten aan:
Uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur
Hiscox SA:
Bourgetlaan 42 B8
1130 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 788 26 00
Fax: +32 (0)2 788 26 01
E-mail: hiscox.complaints@hiscox.be
De Ombudsman van Verzekeringen:
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 547 58 71
Fax: +32 (0)2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel, België
Tel.:+32 (0)2 220 52 11
Fax: +32 (0)2 220 52 75
Commissariat aux Assurances
7, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
e-mail: caa@caa.lu
If you are a consumer, you may also address your complaint in English, French or German to the Insurance Ombudsman in Luxembourg, located at:
Insurance Ombudsman ACA,
12, rue Erasme,
L - 1468 Luxembourg
Phone: +352 44 21 44 1
Fax: +352 44-02-89
e-mail: mediateur@aca.lu
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Gegevensverwerking
Hiscox SA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie.
Wij verzamelen en verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te bieden en om claims te verwerken. Uw informatie wordt ook gebruikt voor
zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen van
informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners,
professionele adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude. Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons
in staat te stellen om toezicht te houden op de diensten die we verstrekken en om ze te verbeteren.
Voor meer informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op
www.hiscox.be te raadplegen of ons te contacteren op 0032 2 788 26 00 of per email via DataProtectionOfficer@HISCOX.com.
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