Klaverblad Verzekeringen
Landbouwtrekkers- en werktuigen-

Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer

verzekering

Incassant-ID: NL79ZZZ270266080000
Vergunningnr AFM: 12000473
KvK-nr: 27026608

Aanvraagformulier
Nieuwe verzekering

sinds 1850

Wijziging polisnummer:

Ingangsdatum:			

Gegevens bedrijf
Naam:						
Adres:						
Postcode:			

Plaats:			

Telefoonnummer:						
Adres website:						
Activiteit:						
Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Nee

Ja

KvK-nummer:		

Gegevens aanvrager/verzekerde
Achternaam en voorletters:				

Man

Vrouw

Nationaliteit:						
Adres:						
Postcode:			

Woonplaats:			

Telefoonnummer:			

Geboortedatum:

		

Beroep/bezigheid:						
E-mailadres:						

Andere verzekeringen
Zijn er voor het bedrijf al andere verzekeringen bij Klaverblad verzekeringen gesloten?
Zo ja, polisnummer(s):

Nee

Ja

					

Gegevens werktuig 1
Ingangsdatum: 			

Voorgestelde premie: €		

Soort werktuig: 			

Merk: 			

Type: 			

Chassisnummer: 			

Bouwjaar: 			

Aantal pk’s: 			

Nieuwwaarde:(cascodekking) € 		

Huidige dagwaarde: (beperkte dekking) € 		

Toebehoren:(geen standaard uitrusting)			

€

					€

De genoemde bedragen zijn?

Inclusief btw		

Voor welke doeleinde wordt het te verzekeren werktuig gebruikt?

Uitsluitend eigen agrarisch bedrijf

AAFLW/1708

Beide

Vervoer van zaken van derden

Exclusief btw

Anders, namelijk:			

Agrarisch loonwerk

Waar vind de stalling meestal plaats en welk bedrijf wordt in deze gebouwen uitgeoefend? 				
						

Welke verzekering wilt u voor dit werktuig?
Brand en diefstal

Aansprakelijkheid

Casco inclusief eigen gebrek

Inclusief schade aan eigen gebouwen

Brand

Casco exclusief eigen gebrek

Rechtsbijstand

Wilt u een schadeverzekering voor in-/opzittenden?

Nee

Ja

Moet voor het werktuig een financieringclausule worden opgenomen?

Nee

Ja, t.b.v.:			

Vrijwillig eigen risico? Alleen mogelijk bij de opties ‘casco’.

Nee

€ 110,-

€ 225,-

Gegevens werktuig 2
Ingangsdatum: 			

Voorgestelde premie: €		

Soort werktuig: 			

Merk: 			

Type: 			

Chassisnummer: 			

Bouwjaar: 			

Aantal pk’s: 			

Nieuwwaarde:(cascodekking) € 		

Huidige dagwaarde: (beperkte dekking) € 		

Toebehoren:(geen standaard uitrusting)			

€

				

€

De genoemde bedragen zijn?

Inclusief btw		

Voor welke doeleinde wordt het te verzekeren werktuig gebruikt?

Uitsluitend eigen agrarisch bedrijf

Beide

Vervoer van zaken van derden

Exclusief btw
Agrarisch loonwerk

Anders, namelijk:			

Waar vind de stalling meestal plaats en welk bedrijf wordt in deze gebouwen uitgeoefend? 				
						

Welke verzekering wilt u voor dit werktuig?
Brand en diefstal

Aansprakelijkheid

Casco inclusief eigen gebrek

Inclusief schade aan eigen gebouwen

Brand

Casco exclusief eigen gebrek

Rechtsbijstand

Wilt u een schadeverzekering voor in-/opzittenden?

Nee

Ja

Moet voor het werktuig een financieringclausule worden opgenomen?

Nee

Ja, t.b.v.:			

Vrijwillig eigen risico? Alleen mogelijk bij de opties ‘casco’.

Nee

€ 110,-

€ 225,-

Gegevens werktuig 3
Ingangsdatum: 			

Voorgestelde premie: €		

Soort werktuig: 			

Merk: 			

Type: 			

Chassisnummer: 			

Bouwjaar: 			

Aantal pk’s: 			

Nieuwwaarde:(cascodekking) € 		

Huidige dagwaarde: (beperkte dekking) € 		

Toebehoren:(geen standaard uitrusting)			

€

					€

De genoemde bedragen zijn?

Inclusief btw		

Voor welke doeleinde wordt het te verzekeren werktuig gebruikt?

Uitsluitend eigen agrarisch bedrijf

Beide

Vervoer van zaken van derden

Exclusief btw
Agrarisch loonwerk

Anders, namelijk:			

Waar vind de stalling meestal plaats en welk bedrijf wordt in deze gebouwen uitgeoefend? 				
						

Welke verzekering wilt u voor dit werktuig?
Brand en diefstal

Aansprakelijkheid

Casco inclusief eigen gebrek

Inclusief schade aan eigen gebouwen

Brand

Casco exclusief eigen gebrek

Rechtsbijstand

Wilt u een schadeverzekering voor in-/opzittenden?

Nee

Ja

Moet voor het werktuig een financieringclausule worden opgenomen?

Nee

Ja, t.b.v.:			

Vrijwillig eigen risico? Alleen mogelijk bij de opties ‘casco’.

Nee

€ 110,-

€ 225,-

Gegevens werktuig 4
Ingangsdatum: 			

Voorgestelde premie: €		

Soort werktuig: 			

Merk: 			

Type: 			

Chassisnummer: 			

Bouwjaar: 			

Aantal pk’s: 			

Nieuwwaarde:(cascodekking) € 		

Huidige dagwaarde: (beperkte dekking) € 		

Toebehoren:(geen standaard uitrusting)			
De genoemde bedragen zijn?

Inclusief btw		

Voor welke doeleinde wordt het te verzekeren werktuig gebruikt?

Uitsluitend eigen agrarisch bedrijf

Beide

Vervoer van zaken van derden

Exclusief btw
Agrarisch loonwerk

Anders, namelijk:			

Waar vind de stalling meestal plaats en welk bedrijf wordt in deze gebouwen uitgeoefend? 				
						

Welke verzekering wilt u voor dit werktuig?
Brand en diefstal

Aansprakelijkheid

Casco inclusief eigen gebrek

Inclusief schade aan eigen gebouwen

Brand

Casco exclusief eigen gebrek

Rechtsbijstand

Wilt u een schadeverzekering voor in-/opzittenden?

Nee

Ja

Moet voor het werktuig een financieringclausule worden opgenomen?

Nee

Ja, t.b.v.:			

Vrijwillig eigen risico? Alleen mogelijk bij de optie ‘casco’.

Nee

€ 110,-

€ 225,-

Premiebetaling en doorlopende machtiging SEPA
IBAN:			
Betalingstermijn:
Betalingswijze:

Per maand

Per kwartaal

Automatische incasso

Acceptgiro

Naam rekeninghouder:		
Per jaar

Als u per maand betaalt, dan is automatische incasso verplicht. Als u het aanvraagformulier ondertekent, dan geeft u toestemming voor
het volgende.
• Klaverblad Verzekeringen mag uw bank vragen de premie van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank mag de premie automatisch van uw rekening afschrijven.

Slotvragen
Beantwoord de vragen ook namens anderen voor wie de verzekering van belang is, zoals de hoofdbestuurder of uw partner.
Heeft een verzekeringsmaatschappij u weleens een verzekering geweigerd?

Nee

Ja

Heeft een verzekeringsmaatschappij weleens uw verzekering opgezegd?

Nee

Ja

Heeft een verzekeringsmaatschappij u weleens verplicht een hogere premie of een slechtere dekking gegeven?

Nee

Ja

Bent u in de laatste acht jaar strafrechtelijk veroordeeld of door de politie als verdachte verhoord?

Nee

Ja

Heeft u in de afgelopen acht jaar een rijverbod of een rijontzegging gehad?

Nee

Ja

Heeft u in de laatste drie jaar een schade (inclusief diefstal) aan of met een motorrijtuig gehad?

Nee

Ja

Als u een van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan kunt u hieronder een toelichting geven. Wij nemen dan
eventueel contact met u op. Geef van eventuele schadegevallen de schadedatum, een korte omschrijving van de
toedracht en de grootte van de schade.

Belangrijke regels voordat u uw handtekening zet
Als u deze verzekering aanvraagt, dan gelden de volgende regels.
• U moet de vragen in dit formulier zo goed mogelijk invullen. U moet eerlijk antwoord geven.
• Andere mensen kunnen ook op deze verzekering verzekerd zijn. De vragen in dit formulier gelden ook voor hen. U moet de vragen dan
namens hen beantwoorden.
• U heeft de vragen in dit formulier beantwoord. Als er iets verandert, dan moet u dat aan ons vertellen, ook als dat gebeurt voordat u van
ons een polisblad heeft gekregen.
• Als blijkt dat u de vragen niet eerlijk heeft beantwoord of als blijkt dat u ons verkeerde informatie heeft gegeven, dan kunnen wij het
volgende doen.
−− Wij kunnen een uitkering weigeren of beperken.
−− Wij kunnen de behandeling van de claim of de verzekering stoppen.
−− Als wij extra kosten hebben gemaakt, dan kunnen wij deze van u terugeisen.
−− Wij kunnen aangifte doen bij de politie en u registreren in het fraudesysteem van verzekeringsmaatschappijen.
Plaats:			

Datum:			

Handtekening:

Algemene voorwaarden
Voor deze verzekering geldt het Nederlandse recht. Wij communiceren alleen in het Nederlands.
Voor deze verzekering gelden polisvoorwaarden. U kunt deze opvragen bij uw assurantieadviseur of bij ons. Als u de verzekering bij ons afsluit,
dan verklaart u daarmee ook dat u akkoord bent met deze polisvoorwaarden.
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij voor uw verzekering, marketing, statistische analyse, fraudebestrijding en om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen. Wij houden ons daarbij aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Zie
www.klaverblad.nl/links.
Wij kunnen uw gegevens in een databank van Stichting CIS raadplegen en vastleggen. Dit doen wij om meer te weten over het risico dat wij
verzekeren en om fraude tegen te gaan. Meer informatie over Stichting CIS vindt u op www.klaverblad.nl/links.
Volgens de Sanctiewet mogen wij met een aantal personen geen zaken doen. Dit zijn personen die op een sanctielijst staan.
Wij controleren de sanctielijsten binnen zes weken nadat wij de polis hebben verstuurd. Staat u, een belanghebbende bij uw verzekering en/of
een belanghebbende in uw bedrijf niet op een sanctielijst? Dan begint de verzekering vanaf de ingangsdatum die op de polis staat.
Staat u, een belanghebbende bij uw verzekering en/of een belanghebbende in uw bedrijf wel op een sanctielijst? Dan doen wij geen zaken
met u. Dit betekent dat de verzekering nooit heeft bestaan. Ook keren wij geen geld uit aan u (of aan een belanghebbende bij de verzekering).
U krijgt geen schadevergoeding of premierestitutie.
Meer informatie over de sanctielijsten vindt u op www.klaverblad.nl/links.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw verzekering of over de manier waarop wij uw claim behandelen. U kunt uw klacht(en)
indienen bij het Klachtenbureau Klaverblad Verzekeringen via e-mailadres klachtenbureau@klaverblad.nl of via Postbus 3012, 2700 KV
Zoetermeer.
Bent u het niet eens met de afhandeling door het Klachtenbureau, dan kunt u als consument binnen drie maanden klagen bij de
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het adres is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 070 - 3 338 999,
www.kifid.nl.
U kunt ook een rechtszaak beginnen.

In te vullen door de assurantieadviseur
Premie-incasso:

Volledig door assurantieadviseur

x Volledig door Klaverblad Verzekeringen

Alleen invullen als deze afwijkend is van uw standaardregeling bij Klaverblad Verzekeringen.

Assurantieadviseur:

Veenstra & de Jong Assurantiën

01128
Administratienummer:			

