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Aanvraagformulier Autoverzekering 
 
1 Verzekeringnemer 
 
Naam                                  M / V 
 
Adres  
 
Postcode 
 
Woonplaats     
 
Telefoonnummer 
 
Geboortedatum   Nationaliteit 
 
Beroep/bedrijf  
 
IBAN-rekeningnummer  
 
Premiebetaling per  
 
• jaar  • kwartaal • maand  
 
• Door ondertekening van dit formulier machtig ik  
    Langterm Risicobeheer B.V. de premie automatisch 
    van mijn (post)bankrekening af te schrijven 
 
Autoverzekering 
 
1 Ingangsdatum  
 
2 Gegevens motorrijtuig 
 
Merk   Type 
 
Kenteken   Meldcode 
 
 
Gewicht                  Afgiftedatum kenteken deel I 
 
 
Soort brandstof • Benzine       • Diesel        • LPG 
 
Oorspronkelijke cataloguswaarde EUR 
(excl. accessoires)          
 
Waarde accessoires                      EUR 
         
3 Beveiliging 
 
Met welke beveiliging is uw auto uitgerust ? 
 
• SCM Klasse 1  (startonderbreker)  
• SCM Klasse 2  (klasse 1+ akoestisch alarm) 
• SCM Klasse 3  (klasse 1+2+hellingdetectie) 
• SCM Klasse 4/5 (klasse 3+voertuigvolgsysteem) 
 
4 Gewenste dekking 
 
• WA            • WA/Beperkt Casco 
• WA/Volledig Casco 
 
• Ongevallen Inzittenden Verzekering 
 
• Schadeverzekering Inzittenden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 Gebruik 
 
• tot 20.000 km/jaar  • meer dan 20.000 km/jaar 
 
 
6 Gegevens regelmatige bestuurder 
 
Naam  en voorletters                M / V 
 
Geboortedatum   Nationaliteit 
 
Rijbewijs sinds 
 
Rijontzegging in de afgelopen 5 jaar ? • Nee      • Ja 
 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
 
 
 
Heeft de bestuurder lichaamsgebreken of kwalen ? 
• Nee      • Ja 
 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
 
 
 
Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de auto ? 
• Verzekeringnemer 
• Anders, 
Naam  en voorletters                M / V 
 
Geboortedatum   Nationaliteit 
 
4 Vorige verzekeringen, schadeverloop 
 
Bent u hiervoor eerder verzekerd geweest ? 
• Nee      • Ja 
 
Indien ja, naam maatschappij 
 
Polisnummer 
 
Kortingspercentage 
 
Bonus/malusverklaring • Bijgesloten 
   • Volgt z.s.m.       
    
Aantal schadevrije jaren     
 
Heeft u de laatste 5 jaar schade veroorzaakt, geclaimd of 
geleden op een autoverzekering ? 
• Nee      • Ja 
 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
 
 
 
Is verzekeringnemer ooit een autoverzekering geweigerd, 
opgezegd of zijn er ooit bijzondere voorwaarden gesteld ? 
• Nee      • Ja 
 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
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Slotvraag 
 
Bijzonderheden 
Heeft u verder nog iets mee te delen omtrent de te 
verzekeren risico’s, uzelf of de overige te verzekeren 
personen, dat voor het beoordelen van deze  
verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 
• nee  
• ja 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
 
 
 
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze 
verzekering, in de laatste acht jaar in aanraking geweest  
met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere  
belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een 
strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)? 
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het 
tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan 
was en of eventuele strafmaatregelen al zijn uitgevoerd.  
N.B. Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de 
eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook 
die van de andere belanghebbenden. 
• nee  
• ja 
Indien ja, s.v.p. toelichten 
 
 
 
Slotverklaring 
De ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud 
van artikelen 7:928 BW en 7:930 BW, dat de gegeven 
antwoorden juist en volledig zijn. Geen omstandigheden 
die voor Langterm Risicobeheer  
van belang kunnen zijn, zijn verzwegen of verkeerd 
voorgesteld. De ondergetekende verklaart zich akkoord 
met de toepassing van Algemene voorwaarden. Op deze 
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De 
geldende Algemene voorwaarden liggen ter inzage. 
 
 
Plaats          Datum         
 
 
 
Handtekening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting en privacy-reglement 
Artikelen 7:928 BW en 7:930 BW bepalen dat een 
verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard, 
indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of 
onvolledige informatie is verstrekt. De plicht om informatie 
te verschaffen omvat alles wat voor Langterm 
Risicobeheer van belang kan zijn voor de beoordeling van 
het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager. 
Het gevolg van verzwijging is dat Langterm Risicobeheer  
zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen 
en schadevergoeding kan weigeren. Bij de aanvang van  
een verzekering of financiële dienst vragen wij om 
persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen 
de Langterm Risicobeheer voor het accepteren van uw 
aanvraag, het uitvoeren van een verzekerings- 
overeenkomst, relatiebeheer en ten 
behoeve van fraudepreventie. 
 
 
 
 


