
How can we help?

Slotvragen
Heb jij of een andere persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een fietsverzekering?

  ja      nee    Toelichting:

Heeft een verzekeraar de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of 
vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties?

  ja      nee    Toelichting:

  Ik heb de vragen eerlijk beantwoord. Ik heb ook de voorwaarden, de privacyverklaring en de verzekeringskaart gezien en ben hiermee akkoord.

Vragen waarvan je denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn, moet je toch zo compleet mogelijk beantwoorden. Doe je dit niet, dan kun je bij schade minder 
uitbetaald krijgen of zelfs geen vergoeding krijgen. Als blijkt dat je Allianz Global Assistance bewust onjuiste informatie hebt gegeven, mogen wij de verzekering opzeggen. 
Wij mogen de verzekering ook opzeggen als we informatie ontdekken waardoor we de verzekering nooit geaccepteerd zouden hebben.

Als je een verzekering aanvraagt, heb je een mededelingsplicht. Hiermee bedoelen we dat je verplicht bent om de vragen in dit aanvraagformulier eerlijk te beantwoorden. 
Dit geldt voor jezelf en de mogelijke andere personen waarvoor je deze verzekering afsluit. Bij het beantwoorden van de vragen is niet alleen wat je zelf weet belangrijk, 
maar ook wat andere meeverzekerde personen weten.  

  Plaats:                                        Handtekening:                                       Datum:  
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Relatienummer in te vullen door tussenpersoon: 

Naam hoofdverzekerde: 

Fietsgegevens

Framenummer:

Merk:     Model: 

Type Fiets:   Gewone fiets           ATB / Mountainbike            E-bike   Racefiets           Bakfiets           Kinderfiets           Ligfiets            Overig 

Bouwjaar fiets: 

Aanschafwaarde:   €

Waarde accessoires:   €  

ART-slot:    Ja           Nee

ART Sleutelnummer 1:

ART Sleutelnummer 2: 

Verzekeringnemer

Naam en voorletters:  man     vrouw

Geboortedatum:

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telefoon:    IBAN:

E-mail: 

Gewenste dekking

  Pakket standaard  -   Dieftal

  Pakket compleet  -    Diefstal, schade, pechhulp

Deze aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie door Allianz Global Assistance.

Aanvraagformulier Doorlopende Fietsverzekering


