WOONBOOTVERZEKERING

AANVRAAG/WIJZIGING

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

documentcode



 
 


1. Verzekeringnemer
naam
voornamen
(1e voluit)
straat en
huisnummer

M

postcode

woonplaats

telefoon werk

telefoon privé

Postbank- of
bankrekeningnr

geboortedatum

nationaliteit

beroep

burgerlijke staat

gehuwd

2. Gegevens woonboot
soort, type
woonboot

ponton

bak

nee

ja, n.l.

heeft woonboot
een naam?
registratienummer
bouwaard casco

samenwonend

staal/ijzer

beton

tjalk

alleenstaand

naam partner

anders, n.l.

hout

casco
gebouwd door

bouwjaar

opbouw
opgebouwd door
casco omschrijving
in meters

lengte

breedte

diepgang

opbouw omschrijving in meters

lengte

breedte

hoogte

bouwjaar

3. Locatie
omschrijving
ligplaats
risico-adres
postcode

woonplaats

4. Eigenaar woonboot
bent u de
eigenaar?

ja, sinds wanneer? (d-m-j)
nee, naam eigenaar
straat en huisnummer
postcode, woonplaats

naam vorige
eigenaar
aankoopbedrag
is de woonboot bij
de aankoop op de
helling geweest?
werfverklaring of
hellingsrapport
aanwezig

€
nee

ja, bij welke werf?

ja

nee

V

VERVOLG WOONBOOTVERZEKERING

AANVRAAG/WIJZIGING

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!
is de woonboot
door een deskundige onderzocht

ja, door wie?

nee
waar?

zijn er lekkages of andere
gebreken geconstateerd

ja, welke?

nee

5. Bewoning
doeleinde gebruik

bewoning

weekend verblijf en/of vakantiegebruik

anders, n.l.
frequentie
van bewoning

permanent

tijdelijk

is er sprake
van toezicht?

nee

ja, op welke wijze?

wordt de woonboot
verhuurd?

nee

ja, aan

6. Voorzieningen
alarminstallatie
aanwezig

nee

ja, type
soort onderhoudscontract
(kopie met de aanvraag
meesturen a.u.b.)

brandblusapparaat
aan boord

nee

ja, type

is het casco met
een motor uitgerust

nee

ja, wordt er met de woonboot gevaren?

7. Verzekering
gewenste ingangsdatum (d-m-j)
contractduur
soort verzekering

wenst u het eigen
risico van € 250,m.b.t. het risico
van diefstal op de
inboedel af te kopen
(geldt alleen voor
steden waarop dit
eigen risico van
toepassing is)
verzekerde
bedragen
bestaat meer dan
10% van het verzekerd bedrag aan inboedel uit sieraden
en kostbaarheden
wilt u eventuele
opstallen aan wal
meeverzekeren

nee

ja

(onder voorbehoud van acceptatie)
5 jaar

3 jaar (3% premietoeslag)

1 jaar (5% premietoeslag)

casco, met als dekking

uitgebreid

casco op basis van

herbouwwaarde

inboedel, met als dekking

uitgebreid

ja
casco

brand, diefstal en WA
dagwaarde
diefstal en brand

nee

€

inboedel

nee

ja, n.l.

nee

ja, waaruit bestaan deze?
wat is de waarde?

%

€

brand

€

brand

documentcode
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VERVOLG WOONBOOTVERZEKERING

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

documentcode


 
 

 

8. Premiebetaling
betaling per

jaar
halfjaar

(opslag 3%)

kwartaal (opslag 5%)
maand
(opslag 7%)
(automatische incasso door Unigarant verplicht)

per

acceptgiro

Machtiging tot automatische incasso
Voor zover het incasso wordt verzorgd door Unigarant NV verzoekt ondergetekende de verschuldigde bedragen voor de aangegeven verzekering
automatisch af te schrijven van zijn / haar
girorekening

bankrekening

handtekening voor akkoord automatische incasso

automatische incasso (de machtiging tot automatische incasso ondertekenen a.u.b.)

9. Slotvragen
Hebt u, of een andere
nee
ja, toelichting
belanghebbende bij deze
verzekering,
eens
eerder
Omvang vanalde
mededelingsplicht
schade
geledenbent
als gevolg
Als
aanvrager
u verplicht
de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden ook voor een bekende
van
gebeurtenissen
als
derde
die op
wordt
meeverzekerd
bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen of iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verder te
gedekt
de nu
aangevraagde
of soortgelijke Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij
noemen
belanghebbende).
verzekering(en)?
deze verzekering.
Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en
omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te delen.
Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht
Indien
u niet
uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Loopt
er of
bij niet
een volledig
maat- aannee
ja, maatschappij
Wij
hebbeneen
hetsoortgelijke
recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten.
schappij
verzekering?
Dit recht hebben
wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek.

polisnummer

Verantwoordelijkheid ondertekening
U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording
per (d-m-j) van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier voor u in.
Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken.

Heeft een maatschappij u en premiebetaling
ja, maatschappij
nee
Verzekeringsvoorwaarden
ooit
een verzekering geweiDoor opgezegd
ondertekening
verklaart u dat u deze verzekering volgens het premietarief en onze verzekeringsvoorwaarden wenst aan te gaan.
gerd,
of daaraan
beperkende
voorwaarden
Bij
niet betaling
van een premie en daarmee
samenhangende kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
polisnummer
gesteld?
Onze verzekeringsvoorwaarden
kunt u bekijken/downloaden op www.unigarant.nl.
per (d-m-j)

Bedenktijd
Na ontvangst
van de
polis heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken.
Wat was
hiervan

de reden?

Privacy
Bent u, of een andere
Debelanghebbende
op dit formulierbij
ingevulde
en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het accepteren van de
deze persoonsgegevens
nee
verzekering,
de laatstevan een verzekeringsovereenkomst,
aanvraag,
hetinuitvoeren
relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te
acht jaar
in aanraking
informeren
over
voor u relevante producten en diensten.

geweest met politie of
ja, toelichting
justitie? Bijvoorbeeld omdat
u,Klachten
of een andere belanghebbende, werd
van van (het sluiten van) de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Unigarant NV (Postbus
Klachten
naarverdacht
aanleiding
het50000,
plegen
vanRP
eenHoogeveen)
strafbaar en/of bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag).
7900
feit (waar ook overtredingen
onder vallen)?
Ondertekening

ZoU ja,
geef danmet
aandeom
welk
verklaart
ondertekening
van dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u
strafbaar
het ging, of verzekering wilt sluiten.
hiermee
defeit
aangevraagde
het tot een rechtszaak is
gekomen, wat het resultaat
daarvan was en of eventuele
(straf)maatregelen al zijn
uitgevoerd. (U kunt deze
informatie desgewenst
vertrouwelijk aan de directie
zenden).
N.B. Bij de beantwoording
van deze vraag is niet alleen
de eigen wetenschap van de
aanvrager bepalend, maar
ook die van andere belanghebbenden.

postcode

AANVRAAG/WIJZIGING
AANVRAAG/WIJZIGING

4. Eigenaar woonboot
bent u de
eigenaar?

VERVOLG WOONBOOTVERZEKERING
naam vorige
VERVOLG WOONBOOTVERZEKERING
eigenaar

aankoopbedrag
Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

is de woonboot bij

woonplaat
straat en huisnummer
ja, sinds wanneer?
(d-m-j)
postcode,
woonplaats
nee, naam eigenaar
straat en huisnummer
 
 
 

documentcode 

documentcode
 werf?
 
postcode,
woonplaats
nee
ja, bijwelke
De
contracttermijn
is
de
looptijd
van
de
verzekering.
Deze
termijn
staat
overeenkomst ongeldig verklaren,
al
of dan niet met premierestitutie. Dit
10.
Ondertekening
naam vorige
Bent
andere belanghebbende,
de laatstevoor
acht
jaar conin aanraking geweest met politiewerfverklaring
justitie?
los
vanu of
deeen
premievervaldatum.
U kunt zelfinaangeven
welke
hellingsrapport
recht is vastgelegd in of
artikel
251 Wetboek van
Koophandel.
eigenaar
nee
aanwezig
tracttermijn
u
kiest.
Bedenk
hierbij
dat
u
de
verzekering
in
principe
pas
Bijvoorbeeld
omdat
u werd
verdacht
van het plegen
een strafbaar
feit?overeenkomst ongeldig verklaren, al dan nietjamet premierestitutie.
De
contracttermijn
is de
looptijd
van de verzekering.
Dezevan
termijn
staat
Dit
kunt
opzeggen
aan
het
eind
van
de
gekozen
contracttermijn
(waarbij
los van de premievervaldatum. U kunt zelf aangeven voor welke conrecht
isaanvraag
vastgelegd
in een
artikel
251 Wetboek
van Koophandel.
Bij
de
van
verzekering
worden
persoonsgegevens
en
utracttermijn
een opzegtermijn
van
3
maanden
in
acht
moet
nemen).
De
gekozen
u kiest.
hierbij
dat u de
verzekering
principe
pasrechtszaak is gekomen, wat het
Zo ja,opzeggen
geef dan
aanBedenk
omeind
welk
strafbaar
het
ging, ofinhet
tot
een
resultaat
aankoopbedrag
contracttermijn
bepaalt
de
hoogte
defeit
premie.
eventueel nadere gegevens
gevraagd. Deze worden door Unigarant
kunt
aan
het
van
devan
gekozen
contracttermijn
(waarbij
was en of van
eventuele
(straf)maatregelen
al zijn De
uitgevoerd.
desgewenst
Bij
deinformatie
aanvraag
van
een
verzekering
persoonsgegevens
en
udaarvan
een opzegtermijn
3 maanden
in acht moet nemen).
gekozen (U kunt deze
verwerkt
ten behoeve
van
het
aangaan
en uitvoeren
van verzekeringsis de
woonboot
bij worden
de
aankoop
op
derelaties
eventueel nadereengegevens
gevraagd.
Deze
worden
door Unigarant
contracttermijn
bepaalt
de hoogte
vandit
deformulier
premie. dat de vragen naar
vertrouwelijk
de directie
zenden).
U
verklaart metaan
de
ondertekening
van
overeenkomsten
het
beheren
van
die
daaruit
voortvloeien.
Dit
nee vanja,verzekeringsbij welke werf?
helling
geweest?
verwerkt
behoeve
vanvan
het
en uitvoeren
beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid
zijn beantwoord
en
AANVRAAG/WIJZIGING
VERVOLG
WOONBOOTVERZEKERING
is nodig terten
ondersteuning
deaangaan
bedrijfuitvoering
en de fraudebestrijding
U
verklaart
met
de
ondertekening
van
dit
formulier
dat
de
vragen
naar
werfverklaring
of
overeenkomsten
en
hethellingsrapport
beheren
van relaties
die daaruit voortvloeien.
dat
u hiermee
de aangevraagde verzekering
wilt
verkrijgen.
Heeft
een verzekeringsmaatschappij
u, een
andere
belanghebbende, ooit een
soortgelijke
en
om
te kunnenverzekering
voldoen
aan wettelijke
verplichtingen.
Op dit allesDit
is
beste
weten,ofjuist
en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en
is nodig
ter ondersteuning
vanaanwezig
depersoonsgegevens
bedrijfuitvoering
de fraudebestrijding
ja enverzekeringsbedrijf”
nee
de
gedragscode
“Verwerking
geweigerd
opgezegd?
dat u hiermee
verzekering
wilt verkrijgen.
en
te kunnenInvoldoen
aan wettelijke
verplichtingen.
Openditplichten
alles is
Wanneer
later,denaaangevraagde
het afsluiten van
de overeenkomst,
blijkt dat u één
vanom
toepassing.
deze gedragscode
worden
de rechten
de
gedragscode
“Verwerking
persoonsgegevens
verzekeringsbedrijf”
of
meer
vragen
onjuist
of
onvolledig
hebt
ingevuld,
kan
Unigarant
de
van
partijen
bij
die
gegevensverwerking
weergegeven.
Zo ja,voeg dan een toelichting bij, zodat een beoordeling kan plaatsvinden.
Wanneer
later,wordt
na hetautomatisch
afsluiten vanverwerkt.
de overeenkomst,
blijktletter/cijfer
dat u één per hokje
van in
toepassing.
In deze
gedragscode worden
de rechten enplichten
documentcode
  
Dit
formulier
A.u.b. één
blokletters
invullen!
of meer vragen onjuist of onvolledig hebt ingevuld, kan Unigarant de
van partijen bij die gegevensverwerking weergegeven.
10.
Ondertekening
Datum
(dag-maand-jaar)
Plaats
Handtekening verzekeringnemer
De
contracttermijn
is
de
looptijd
van
de
verzekering.
Deze
termijn
staat
overeenkomst
ongeldig
verklaren,
al danverzekeringnemer
niet met premierestitutie. Dit
Datum
PlaatsconHandtekening
los van(dag-maand-jaar)
de premievervaldatum. U kunt zelf aangeven voor welke
recht is vastgelegd in artikel 251 Wetboek van Koophandel.
tracttermijn u kiest. Bedenk hierbij dat u de verzekering in principe pas
kunt opzeggen aan het eind van de gekozen contracttermijn (waarbij
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en
u een opzegtermijn van 3 maanden in acht moet nemen). De gekozen
eventueel
gegevens
gevraagd.
Deze Unigarant
worden door
Unigarant premie
contracttermijn
bepaalt
de hoogte
van de premie.
Indien
de aard van
het risico
dit noodzakelijk
maakt, bestaat de mogelijkheid dat,
alvorensnadere
tot acceptatie
wordt
overgegaan,
NV afwijkende
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsen
voorwaarden
stelt
en/of
bijzondere
bepalingen
opneemt.
U verklaart
metvan
de ondertekening
van dit formulier
de vragen
naar
overeenkomsten
en het beheren
relaties dieUnigarant
daaruit voortvloeien.
Dit premie
Indien
de aard
het risico dit noodzakelijk
maakt,dat
bestaat
de mogelijkheid
dat,
alvorens tot acceptatie
wordtvan
overgegaan,
NV afwijkende
beste
weten,
juist
en
overeenkomstig
de
waarheid
zijn
beantwoord
en
is nodig
terde
ondersteuning
van de bedrijfuitvoering
en de fraudebestrijding
en voorwaarden
stelt
en/of bijzondere
bepalingen
opneemt.
Op
de
verzekering
is
Nederlands
recht
van
toepassing.
Klachten
over
de
uitvoering
van
verzekeringsovereenkomst
kunt
u
voorleggen
aan
de
directie
van
dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen.
om te voor
kunnen
voldoen
aan wettelijke
Op Stichting
dit alles isKlachtenUnigarant NV, Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen. Wanneer het oordeel van deendirectie
u niet
bevredigend
is, kunt verplichtingen.
u zich wenden tot
de gedragscode
“Verwerking persoonsgegevens
verzekeringsbedrijf”
Op de verzekering
is Nederlands
recht 2509
van toepassing.
Klachten over de uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst
kunt u voorleggen
aan de directie van
instituut
Postbusvan
93560,
AN Den Haag.
WanneerVerzekeringen,
later,
na het afsluiten
deHoogeveen.
overeenkomst,
blijkt dat
één van devan
toepassing.
In deze
gedragscode
worden
rechten
plichtenKlachtenUnigarant
NV, Postbus
50.000, 7900
RP
Wanneer
het uoordeel
directie
voor u niet
bevredigend
is, kunt
u zichde
wenden
toten
Stichting
of
meer
vragen
onjuist
of
onvolledig
hebt
ingevuld,
kan
Unigarant
de
van partijen bij die gegevensverwerking weergegeven.
11.
Assurantieadviseur
instituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
aankoop op de
9. Algemene
10.
Ondertekening
Dit
formulier gegevens
wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters de
invullen!
helling geweest?

11. Assurantieadviseur
Datum (dag-maand-jaar)

Plaats

TP-nummer
Handtekening verzekeringnemer
TP-nummer

Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat, alvorens tot acceptatie wordt overgegaan, Unigarant NV afwijkende premie
en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de directie van
Unigarant NV, Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen. Wanneer het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
11. Assurantieadviseur
TP-nummer

Unigarant N.V., postbus 50000 - 7900 RP te Hoogeveen, handelsregister nr 04023408. De verzekerde risico’s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
WNB01AV (01.06)

