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 Verzekeringsvoorstel
 Autoverzekering
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E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50  
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Contract Nieuwe zaak 
 Bijvoegsel bij contract -  -

Verzekeringnemer

BM-graad**-*** Toe te passen BM voor ingangsdatum BA
Rechtspersoon**-*** Ja Neen BTW-nr. - - 
Naam
Voornaam
Straat     Nr    Bus
Postnummer **    Woonplaats
Geboortedatum**  /             /  Geslacht M          V
Afgifte rijbewijs*-**-***  /             /

Voornaamste bestuurder***

Naam
Voornaam
Straat     Nr  Bus
Postnummer**    Woonplaats
Beroep
Geboortedatum**  /             /  Geslacht   M V
Afgifte rijbewijs*-**-***  /             /

Gewone bestuurder(s) jonger dan 23 jaar*-** Ja Neen Met schadegeval(len)  Ja Neen
Modaliteiten van het contract

     Taal Fr Nl D
Ingangsdatum**   /             /  Betaling**-***  Jaarlijks
Uitgestelde ingangsdatum** BA RB /             /    Zesmaandelijks  
Vervaldag   /        Driemaandelijks

(Ga verder op de bijlage voor bromfietsen/moto's)

Personenauto, break, minibus, motorhome 

Cursieve tekst : enkel in te vullen voor Multirisk en Stoffelijke schade   

Merk     T&Z Beperkt gebruik*-***  Ja  Neen
Type    Vermogen  (kW) Cabriolet*-**  Ja  Neen
Chassisnr.     Brandstof  Benzine-Hybride
Plaat**-***    PVG      Diesel-Hybride    
Datum 1ste ingebruikneming**-***          /               /     LPG
Aantal vervoerde personen***(zonder bestuurder)     Electrisch
Globale waarde voertuig*-**-*** EUR   

     % aftrekbare BTW*

Aanhangwagen (>750kg en  3,5 ton)

Merk                       Soort     Caravan  Andere
Chassisnr.
Plaat**/***

* Definities  /** Aanvaardingsregels /***  Geweigerde gevallen: zie achterzijde van het voorstel

From  Prodnr.  To AG Insurance - Emissie Auto

Makelaar   Ref. Verzekeringsvoorstel
Referentie            Auto
Telefoon    Fax : 02/664 71 20 (Vlaams-Brabant en Limburg) 
Fax    03/218 36 00 (Noord)   
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 Prodnr.

Waarborgen en premies Referentie makelaar

   BA            EUR
 BA MAX XL***          EUR

 Rechtsbijstand uitgebreide formule***        EUR

 Top Bestuurder*** (tot 1.239.467,62 EUR)       EUR  

 Verzekering Weggebruikers*/***     Globale Ongevallen*
  Formules  A  B  C 
   Combinaties  1  2  3  4   EUR  
 Top Bijstand*-***
      1ste voertuig 2de voertuig  contractnr. 1ste voertuig                                   -                               - EUR

       Top Omnium*/***   Top Occasium*/***   EUR

  Waarborgen    Multirisk  Met vrijstelling in diefstal*  Multirisk      EUR
      Stoffelijke schade***    Stoffelijke schade***   EUR
  Waarde   Classic*   Excellence*   Steeds formule Standard *met Actieve vrijstelling*
  Vrijstelling   Vaste .......... EUR            Flexi .......... EUR

 Pack Omnium+***    Pack Occasium+***   EUR

Totaal Voertuig ( taksen en bijdragen inbegrepen)     EUR

Aanhangwagen
  BA (indien afgesloten voor de trekker)        EUR
  RB (indien afgesloten voor de trekker)        EUR

Totale jaarpremie (taksen en bijdragen inbegrepen, behalve splitsingskosten)     EUR
Gesplitste premie (taksen en bijdragen inbegrepen)     EUR

Vorig contract
Is de verzekeringnemer of de voornaamste bestuurder reeds verzekerd geweest voor een motorrijtuig?    Ja    Neen
Indien Ja  Maatschappij                                            Code FSMA
    Contractnr.                                  -                                -     
    Heeft de makelaar het (de) attest(en) schadeverleden in zijn bezit?     Ja    Neen
Schadehistoriek Voornaamste bestuurder Verzekeringnemer
 Laatste 3 jaar laatste 5 jaar Laatste 3 jaar laatste 5 jaar
Aantal verkeersongevallen*-*** in de laatste jaaren
 Waarvan ongeval(len) in fout*-***

Aantal diefstal(len) of poging(en) tot diefstal**-*** van een voertuig en/of toebehoren
Aanvaarding voorbehouden aan de maatschappij
Zoals in de gevallen voorzien in de zones aangeduid met **, is de aanvaarding ook voorbehouden aan de maatschappij indien u "Ja" antwoordt op minstens één van de volgende 
vragen of indien u de "Bijkomende inlichtingen" invult.
 De waarborg BA en/of een andere waarborg van de verzekeringnemer of de voornaamste bestuurder werden opgezegd door een verzekeraar de laatste 5 jaar?   Ja  Neen
 De verzekeringnemer en/of de voornaamste bestuurder hebben een bijzonder fysiek kenmerk of een ziekte waardoor hun rijvaardigheid kan beïnvloed worden en/of    Ja  Neen
 hun rijbewijs werd ingetrokken en/of ze werden veroordeeld of vervolgd wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie, weigeren van bloedproef, vluchtmisdrijf of sturen 
 zonder geldig rijbewijs en/of zijn verzekerd geweest via het Tarificatiebureau. Indien Ja, gelieve alle details te vermelden in "Bijkomende inlichtingen".
 Beschikt de voornaamste bestuurder over een aankoopfactuur of verkoopsovereenkomst voor het te verzekeren voertuig?   Ja  Neen

Domiciliëring : in geval van aanvraag tot betaling van de premie door domiciliëring, dient de verzekeringsnemer (of zijn vertegenwoordiger)  
     het “Mandaat SEPA Europese Domiciliëring” in te vullen en ondertekenen (zie hierna).

Direct Marketing : Verzet de verzekeringnemer zich tegen het gebruik van zijn persoonlijke  gegevens voor direct marketing ?   Ja  Neen

Verklaring van de producent : De producent verklaart dat het contract op afstand werd afgesloten   Ja  Neen

Bijkomende inlichtingen

De kandidaat-verzekeringnemer bevestigt de waarheid en de oprechtheid van zijn/haar verklaringen, die gelden als basis voor het contract, zelfs indien hij/zij ze niet eigenhandig heeft geschreven.
Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer, noch de maatschappij tot het sluiten van het contract. De ondertekening van het voorstel brengt dus geen dekking mee.
Nochtans verbindt de maatschappij zich, op straffe van schadevergoeding, tot het sluiten van het contract indien zij binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod 
heeft meegedeeld of indien ze binnen die periode de verzekering niet heeft geweigerd of ze afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek.
De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt door AG Insurance verantwoordelijk voor de verwerking, met het oog op het beheer van verzekeringsdiensten. Die gegevens mogen worden meegedeeld aan de verze-
keringsmakelaar, aan derden, voor zover daartoe een gewettigd belang bestaat en, eventueel, aan Datassur, uitsluitend in het kader van de beoordeling van de risico’s en de desbetreffende schadegevallen. De betrokkene 
beschikt over een recht van inzage in de gegevens en de verbetering ervan bij AG Insurance en Datassur (Dienst Bestanden, de Meeûs Plantsoen 29, 1000 Brussel).  De betrokkene geeft zijn toestemming voor de verwerking 
van de gegevens betreffende zijn gezondheid door de dossierbeheerders van de maatschappij in de uitoefening van hun taak en wanneer dit voor de aanvaarding, het beheer of de uitvoering van het contract noodzakelijk is.  
De verzekeraar kan aan de vorige verzekeraars van de kandidaat-verzekeringsnemer een kopie vragen van het schadeattest bedoeld in artikel 1 quater van het KB van 14/12/1992 betreffende de modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.  Het op het einde van het contract uitgereikte attest kan aan de nieuwe verzekeraar, op diens verzoek, worden overhandigd.
De op die wijze overhandigde attesten kunnen door de verzekeraar die ze ontvangt, worden gebruikt om de door de verzekeringsnemer verschafte informatie aan te vullen en te verifiëren met het oog op de beoordeling van het te verzekeren risico.
 

Opgemaakt te                                            op                                                                     Handtekening

De verzekeringen zijn bent u echter te goeder
voortaan extra waakzaam trouw, dan kan u
om fraude op te sporen... op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. 
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De premies zijn louter vermeld ten indicatieve 

titel en verbinden de maatschappij niet.  
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*: Definities  
  
Actieve vrijstelling 500 EUR + 15 % van de schadevergoeding, met een maxium van 1.500 EUR.

Afgifte rijbewijs Datum aflevering eerste rijbewijs in België, geldig voor het omschreven voertuig.

Beperkt gebruik Privé-gebruik.

BM-graad Moet in geval van nieuwe zaak met uitgestelde ingangsdatum gelijk zijn aan de toekomstige BM-graad.

BTW Het percentage dat de verzekeringnemer, in functie van zijn BTW-statuut, kan aftrekken met betrekking tot het omschreven voertuig. 

Cabriolet Vierwielig voertuig bestemd voor Toerisme en Zaken of gemengd gebruik, waarvan het dak geheel of gedeeltelijk kan opgeplooid of afgenomen    
 worden en waarbij er boven de voorste en/of achterste zijruiten niets meer overblijft van de dakrand. 
 Met cabriolets dienen gelijkgesteld te worden: de 4 x 4-voertuigen uitgerust met een “soft top” dak.

Formule “Classic” Vermindering met 1,25% van de globale waarde vanaf de 1ste tot de 60ste maand. Vanaf de 61ste maand  wordt de vergoeding bepaald op basis van de 
 werkelijke waarde.

Formule “Excellence” Vermindering met 1 % van de globale waarde vanaf de 7de maand tot de 60ste maand indien de kilometerteller meer dan 10 000 Km aangeeft. 
 Vanaf de 61ste maand wordt de vergoeding bepaald op basis van de werkelijke waarde.

Formule “Standard” Vermindering met 1% van de globale waarde vanaf de 1ste tot de 60ste maand vanaf de factuurdatum. Vanaf de 61ste maand wordt de vergoeding berekend  
 op basis van de werkelijke waarde. 

Gewone bestuurder Bestuurder die geregeld het omschreven voertuig bestuurt zonder de voornaamste bestuurder te zijn.

Globale waarde van het voertuig Voor de waarborg Top Omnium:
 De eenheidsprijs van het omschreven voertuig, installatiekosten van de opties en toebehoren inbegrepen, die in België is vastgesteld door de constructeur of zijn   
 mandataris, op het ogenblik van de eerste inverkeerstelling, verhoogd met de waarde van de opties en toebehoren die na de eerste inverkeerstelling   
 aangebracht zijn, maar enkel voor het gedeelte van deze waarde die de 5% van de hierboven beschreven eenheidsprijs overschrijdt. 
 De maatschappij dekt gratis het diefstalbeveiligingssysteem, installatiekosten inbegrepen. De hogervermelde prijzen en waarde dienen te worden aangegeven  
 zonder belastingen en zonder rekening te houden met kortingen of ristorno's.

 Voor de waarborg Top Occasium
 Het totale bedrag vermeld in de aankoopfactuur of het verkoopscontract van het omschreven voertuig. Indien de factuur een BTW-bedrag vermeldt, is dit BTW-bedrag
  inbegrepen in de globale waarde. Het alzo bekomen bedrag dient te worden verhoogd met de waarde van de opties en toebehoren verworven na de aankoop
 van het voertuig  maar enkel voor het gedeelte van deze waarde die de 5% van de hierboven beschreven factuurwaarde overschrijdt.
 De maatschappij  dekt gratis het diefstalbeveiligingssysteem, installatiekosten inbegrepen. 

Ongeval in fout Elk ongeval dat een verhoging van de schaal van het a posteriori personalisatiestelsel tot gevolg heeft. 

Schadegeval Elk verkeersongeval of elk schadegeval met stoffelijke schade, brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten, dieren of vandalisme.

Toebehoren/opties Onder toebehoren wordt verstaan de bestanddelen die niet op de prijslijst van de constructeur voorkomen en/of die overdraagbaar zijn. Onder opties wordt  
 verstaan de niet-overdraagbare bestanddelen die als zodanig voorkomen op de prijslijst van de constructeur. 

Top Bijstand Indien de verzekeringnemer = rechtspersoon, gelieve een begunstigde van de waarborg te vermelden in de "Bijkomende inlichtingen".

Top Omnium Verzekeringsformule specifiek ontworpen voor nieuwe wagens.

Top Occasium Verzekeringsformule specfiek ontworpen voor tweedehandsvoertuigen.

Verkeersongeval Elk ongeval (behalve diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten, dieren of vandalisme) waarbij de verzekeringnemer of de voornaamste bestuurder een   
 motorvoertuig bestuurde.

Verzekering Weggebruikers en Indien de verzekeringnemer = rechtspersoon, gelieve een begunstigde van de waarborg te vermelden in de "Bijkomende inlichtingen".
Globale Ongevallen

Vrijstelling in diefstal De vrijstelling in de waarborg "Diefstal" moet dezelfde zijn als in de waarborg "Stoffelijke schade".
  

  
**: Gevallen waarvoor de aanvaarding voorbehouden is aan de maatschappij. (Voorlopige) groene kaart mag pas afgeleverd worden na akkoord van de maatschappij.
  
Afgifte rijbewijs De verzekeringnemer en/of voornaamste bestuurder zijn ouder dan 23 jaar en hun rijbewijs, geldig in België, is minder dan 1 jaar geleden afgeleverd.
 De verzekeringnemer heeft geen rijbewijs.

Betaling Zesmaandelijks of driemaandelijks en geen waarborg "Top Voertuig" onderschreven.

BM-graad  11 in privé-gebruik.
                                                              14 in beroepsgebruik.

Datum 1ste ingebruikneming > 8 jaar bij de aanvang van de waarborg "BA".                  
 > 6 jaar bij de aanvang van de waarborgen “Multirisk” en/of “Stoffelijke schade” en het voertuig was niet verzekerd voor dezelfde waarborgen bij de vorige  
 verzekeraar.

Diefstal of poging tot diefstal > 1 diefstal en/of poging tot diefstal in de laatste 5 jaar.

Geboortedatum Leeftijd < 23 jaar of > 70 jaar.

Gewone bestuurder < 23 jaar.

Globale waarde van het voertuig < 5.000 EUR of > 70.000,00 EUR.

Ingangsdatum Terugwerkende kracht; uitgestelde ingangsdatum > 15 maanden.

Plaat Transit-, handelaars- en proefrittenplaat.

Postnummer De voornaamste woonplaats situeert zich in het buitenland.

Rechtspersoon Er is geen voornaamste bestuurder aangeduid op het voorstel.

Uitgestelde ingangsdatum Ingangsdatum van de waarborg "BA" verschilt meer dan 15 maanden met de ingangsdatum van de andere waarborgen.

Verkeersongeval > 1 in de laatste 5 jaar waarvan 1 in fout en 1 in de laatste 3 jaar. 
 > of = 3 en maximum 2 binnen de laatste 3 jaar
 
 
  
***: Gevallen geweigerd door de maatschappij AG Insurance
  
Aantal vervoerde personen (excl. bestuurder) > 8 in Toerisme en Zaken.

Afgifte rijbewijs Rijbewijs niet geldig voor de categorie van het voertuig vermeld in het voorstel.

BA MAX XL BM > 2.

Betaling Gesplitst voor bromfietsen.

BM-graad > 15 in privé-gebruik
 > 18 in beroepsgebruik.

Datum 1ste ingebruikneming > 10 jaar bij de aanvang van de waarborg "Top Bijstand".

Diefstal of poging tot diefstal > 2 diefstallen en/of pogingen tot diefstal in de laatste 5 jaar.

Gebruik Gebruik voor bezoldigd vervoer van personen of koerierdiensten, expresleveringen, huurvoertuigen zonder chauffeur, e.d.

Globale waarde van het voertuig Globale waarde van het voertuig  50.000,00 EUR en niet eerbiedigen van de diefstal preventiepolitiek opgelegd door AG Insurance.

Ongeval in fout 2 of meer ongevallen in de laatste 3 jaar.
 Tenminste 3 ongevallen in fout binnen de laatste 5 jaar

Pack Omnium+ en Pack Occasium+: Voornaamste bestuurder  < 26 jaar en > 75 jaar, Voor BM -2 tot 8 en > 1 ongeval in fout gedurende de 5 laatste jaren, BM > 8.
Plaat Niet ingeschreven voertuig in België.

Rechtsbijstand Waarborg "BA" niet afgesloten.

Schadegeval 3 of meer schadegevallen in de laatste 5 jaar. 

Stoffelijke schade Waarborg “Multirisk” niet afgesloten. 

Top Bestuurder Waarborg "BA" niet afgesloten. 

Top Bijstand Waarborg "BA" niet afgesloten.

Top Omnium Waarborg "BA" niet afgesloten.

Top Occasium Waarborg “BA” niet afgesloten.

Voornaamste bestuurder Niet gekend en verzekeringnemer is geen rechtspersoon.
 Adres verschillend van adres verzekeringnemer en verzekeringnemer is geen rechtspersoon.
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Exemplaar terug te sturen naar de maatschappij

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 BRUSSEL
België
Schuldeiseridentificatie : BE81ZZZ0404494849

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIËRING - CORE
Mandaatreferte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ik, ondergetekende, verzekeringnemer niet-verzekeringnemer, verklaar
rekeninghouder of volmachthouder te zijn van onderstaande rekening
in te stemmen dat AG Insurance opdrachten stuurt naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren
in te stemmen dat mijn bank mijn rekening debiteert in overeenstemming met de opdracht van AG Insurance
in te stemmen met het voorstel van AG Insurance een kennisgevingstermijn in acht te nemen van minimum vijf dagen voorafgaand
aan de uitvoering van iedere gedomicilieerde betaling. De kennisgeving zal gericht worden aan de verzekeringnemer. Voor
maandelijkse betalingen gebeurt de kennisgeving eenmaal per jaar en minimum vijf dagen vóór de jaarvervaldag van het contract
akkoord te gaan met de registratie en verwerking van mijn persoonsgegevens door AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te
E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend
verwerkt voor de uitvoering van betalingsdiensten met betrekking tot het contract waarvoor het mandaat gegeven is, met inbegrip
van het voorkomen van misbruik en fraude. Voor het recht van toegang en het recht van verbetering van onjuiste gegevens dient
een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld adres.

Ik kan een Europese domiciliëring laten terugbetalen door mijn bank volgens de voorwaarden die in mijn overeenkomst met de bank zijn
vastgelegd. Een verzoek tot terugbetaling moet gebeuren binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag gedebiteerd werd.

Mijn gegevens

Naam (*)

Voornaam (*)

Straat (*)

Nummer (*) Busnr Postcode (*)

Gemeente (*)

Land

E-mailadres

GSM

Rekeningnummer IBAN (*)

SWIFT BIC (*)

Hoedanigheid (*) Rekeninghouder Volmachthouder
Type-betaling (*) Terugkerend Eenmalig
Referentie betaling (*)
(contractnummer, ...)

Opgemaakt te .....................................................................................
Datum (*) Handtekening (*) (**) Handtekening

verzekeringnemer (*) (***)

(*) Verplicht in te vullen.
(**) Voor een rechtspersoon, handtekening van de vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn de vennootschap te verbinden, met

toevoeging van zijn/hun naam en hoedanigheid.
(***) Alleen vereist indien verschillend van rekeninghouder of volmachthouder.
Gelieve dit document ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan
AG Insurance nv - Expenses & Receipts - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.

AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11 - Fax +32(0)2 664 81 50
IBAN : BE02 1401 2004 4540 - BIC : GEBABEBB



00
79

-2
43

31
32

N
-2

31
22

01
3

Exemplaar Betaler

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 BRUSSEL
België
Schuldeiseridentificatie : BE81ZZZ0404494849

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIËRING - CORE
Mandaatreferte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ik, ondergetekende, verzekeringnemer niet-verzekeringnemer, verklaar
rekeninghouder of volmachthouder te zijn van onderstaande rekening
in te stemmen dat AG Insurance opdrachten stuurt naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren
in te stemmen dat mijn bank mijn rekening debiteert in overeenstemming met de opdracht van AG Insurance
in te stemmen met het voorstel van AG Insurance een kennisgevingstermijn in acht te nemen van minimum vijf dagen voorafgaand
aan de uitvoering van iedere gedomicilieerde betaling. De kennisgeving zal gericht worden aan de verzekeringnemer. Voor
maandelijkse betalingen gebeurt de kennisgeving eenmaal per jaar en minimum vijf dagen vóór de jaarvervaldag van het contract
akkoord te gaan met de registratie en verwerking van mijn persoonsgegevens door AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te
E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend
verwerkt voor de uitvoering van betalingsdiensten met betrekking tot het contract waarvoor het mandaat gegeven is, met inbegrip
van het voorkomen van misbruik en fraude. Voor het recht van toegang en het recht van verbetering van onjuiste gegevens dient
een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld adres.

Ik kan een Europese domiciliëring laten terugbetalen door mijn bank volgens de voorwaarden die in mijn overeenkomst met de bank zijn
vastgelegd. Een verzoek tot terugbetaling moet gebeuren binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag gedebiteerd werd.

Mijn gegevens

Naam (*)

Voornaam (*)

Straat (*)

Nummer (*) Busnr Postcode (*)

Gemeente (*)

Land

E-mailadres

GSM

Rekeningnummer IBAN (*)

SWIFT BIC (*)

Hoedanigheid (*) Rekeninghouder Volmachthouder
Type-betaling (*) Terugkerend Eenmalig
Referentie betaling (*)
(contractnummer, ...)

Opgemaakt te .....................................................................................
Datum (*) Handtekening (*) (**) Handtekening

verzekeringnemer (*) (***)

(*) Verplicht in te vullen.
(**) Voor een rechtspersoon, handtekening van de vertegenwoordiger(s) die gemachtigd is/zijn de vennootschap te verbinden, met

toevoeging van zijn/hun naam en hoedanigheid.
(***) Alleen vereist indien verschillend van rekeninghouder of volmachthouder.

AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11 - Fax +32(0)2 664 81 50
IBAN : BE02 1401 2004 4540 - BIC : GEBABEBB
Contact: Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel


