
Dit document moet in het dossiervan de makelaar bewaard worden of indien de maatschappij
hierom vraagq op eenvoudig verzoek aan de maatschapij worden opgestuurd.

Verklaring op eér

Cemeenschappeli jke rubrieken (deze rubrieken moeten ingevuld zijn om geldig te zijn)
Polisnummer (of offertenummer):

Verzekerin gnemer - hoofdzakelijke bestu u rder*
Verzekeringnemer Hoofdzakelijke bestuurdel*

Cezinssamenstelling (behalve de verzekeringnemer of de hoofdzakelijke bestuurder)
De verzekeringnemer verklaart dat
' zijn gezin als volgt is samengesteld (enkel de gezinsleden ouder dan 15 jaar moeten vermeld worden)

Naam / voornaam Geboortedatum Verwantschap

' de personen hierboven vermeld niet de hoofdzakelijke bestuurdef zijn van het te verzekeren voertuig en engageert er zich toe de
maatschappij er onmiddellijk van in kennis te stellen indien de hoofdzakelijke bestuurdef van het te verzekeren voertuig wijzigt.

' de gezínsleden over (aantal) motorvoertuigen beschikken met volgende hoofdzakelijke* bestuuder.

Merk Nummerplaat Hoofdzakeli ike bestuurdef

Rijervaring

De verzekeringnemer verklaart dat de hogervermelde hoofdzakelijke bestuurder*:
' inhetbezitisvaneenrijbewijssinds I I (datumlerijbewijs)envanafdezedatumtotophedennietvervallenverklaard

werd van het recht tot sturen
' niet op eigen naam is verzekerd ge*eàii in G.fgelopd5 Ja;;



Schadehistoriek

Overzicht van de schadehistoriek
De verzekeringnemer verklaart dat de hoofdzakelijke bestuurder* de afgelopen 5 jaar, die deze verklaring op eer vooraÍgaat een
motorvoertuiq heeft bestuurd en:

dat de hoofdzakelijke bestuurder* geen enkel schadegeval heeft veroorzaakt met een motorvoertuig waarvoor hij gedeeltelijk of
vol ledig aansprakel i jk was in Burgerl i lke Aansprakel i jkheid

geeft hierna een vol ledige l i jst van de schadegevallen waarvoor de hoofdzakel i jke bestuurder* gedeeltel i jk of geheel
aansprakel i jk is of zou kunnen gesteld worden in Burgerl i jke Aansprakel i jkheid.

Datum van het schadegeval Aansprakeli jkheid (= vs|1.6;t, gedeelteli jk of niet bepaald)

Specif ieke rubrieken (gelieve de verklaring die van toepassing is, aan te kruisen)

Verklaring bijkomend voertuig binnen het gezin (deze verklaring op eer dient ingevuld te worden indien het te verzekeren
voertuig nog nooit is verzekerd geweest en het een bijkomend voertuig binnen het gezin betreft en voor zover het
hoofdvoertuig al bij ons verzekerd is of door ons zal verzekerd worden vanaf de volgende vervaldag).

De verzekeringnemer verklaart dat:
. het te verzekeren voertuig een bijkomend voertuig binnen het gezin is
: Éèi Èóotauo.rtuig br.* dr q.oÁ b.hoon to. a-*

en is verzekerd bi j  de maatschappil Polisnummer:
.dehoofdzake l i j kebes tuurder*d i thoofdvoer tu ig ,deafge lopen5 jaar rege lmat ígheef tbes tuurd .

Het (de) schadeattest(en) van de maatschappij  van dit  hoofdvoertuig moeten bi j  deze verklaring worden gevoegd.
De schadegevallen dre evenuteel op dit  (deze) attest(en) hernomen worden, zul len in aanmerking genomen worden voor het
bepalen van de bonus-malusqraad.

Verklaring (deze verklaring moet aangekruist worden indien u voor de bewijsstukken die het schadeverleden staven niet de
verzekeringnemer was).
De verzekeringnemer verklaart dat voor de bewijzen van schadeverleden ( in de bi j lage), de hoofdzakel i jke bestuurder hierboven
vermeld, ook de hoofdzakel i ike bestuurder was voor de verzekerinqsperiodes vermeld op de attesten.

Verklaring Rechtspersoon (deze verklaring moet aangekruist worden indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is en
indien er al een andervoertuig Verzekerd is).
De verzekeringnemer verklaart dat de bestuurder nooit als hoofdzakeli jke bestuurder* verzekerd was en dat hij bestuurder was
van een andervoertuiq binnen het bedrijf.

Aandacht!

Kijk uw schadeverleden goed nal
Uw verzekeringscontract kan bij opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens nietig worden verklaard en
eventueel kan bij een schadegeval ofwel tussenkomst geweigerd worden ofwel een terugvordering gevraagd worden van de door
de verzekeraar uitgekeerde schadevergoedingen (art. 6 van de wet van 25 juni 1 992 op de landverzekeringsovereenkomst).

Opgemaakt op Handtekening verzekeringnemer
(voorafgegaan aan eigenhandig schri jven "gelezen en goedgekeurd")

* Hoofdzakelijke bestuurder: de persoon die het verzekerde voertuig het meest bestuurt.


