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

Verzekeringnemer – hoofdzakelijke bestuurder*
Verzekeringnemer Hoofdzakelijke bestuurder*

Naam:

Gezinssamenstelling (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 bestuurder* zijn van het te verzekeren voertuig en engageert er zich toe de  
 maatschappij er onmiddellijk van in kennis te stellen indien de hoofdzakelijke bestuurder* van het te verzekeren voertuig wijzigt

· de gezinsleden over        (aantal) motorvoertuigen beschikken met volgende hoofdzakelijke* bestuuder.

Merk Nummerplaat Hoofdzakelijke bestuurder*

Rijervaring

De verzekeringnemer verklaart dat de hogervermelde hoofdzakelijke bestuurder*:

· in het bezit is van een rijbewijs sinds         /        /                  (datum 1e rijbewijs) en vanaf deze datum tot op heden niet vervallen verklaard 
werd van het recht tot sturen

· niet op eigen naam is verzekerd geweest in de afgelopen 5 jaar.

Verklaring op eer

 

Allianz – Verklaring op eer – 1/2 

Dit document moet in het dossier van de makelaar bewaard worden of indien de maatschappij 
hierom vraagt, op eenvoudig verzoek aan de maatschapij worden opgestuurd.
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Schadehistoriek

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

dat de hoofdzakelijke bestuurder* geen enkel schadegeval heeft veroorzaakt met een motorvoertuig waarvoor hij gedeeltelijk of 
volledig aansprakelijk was in Burgerlijke Aansprakelijkheid

geeft hierna een volledige lijst van de schadegevallen waarvoor de hoofdzakelijke bestuurder* gedeeltelijk of geheel 
aansprakelijk is of zou kunnen gesteld worden in Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Datum van het schadegeval Aansprakelijkheid (= volledig, gedeeltelijk of niet bepaald)

Specifieke 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

· het hoofdvoertuig binnen dit gezin behoort toe aan

 en is verzekerd bij de maatschappij Polisnummer:

· de hoofdzakelijke bestuurder* dit hoofdvoertuig, de afgelopen 5 jaar regelmatig heeft bestuurd.

Het (de) schadeattest(en) van de maatschappij van dit hoofdvoertuig moeten bij deze verklaring worden gevoegd. 
De schadegevallen die evenuteel op dit (deze) attest(en) hernomen worden, zullen in aanmerking genomen worden voor het 
bepalen van de bonus-malusgraad.

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 bijlage), de hoofdzakelijke bestuurder hierboven 
vermeld, ook de hoofdzakelijke bestuurder was voor de verzekeringsperiodes vermeld op de attesten.

Verklaring Rechtspersoon (deze verklaring moet aangekruist worden indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is en 
indien er al een ander voertuig bij Allianz verzekerd is).
De verzekeringnemer verklaart dat de bestuurder nooit als hoofdzakelijke bestuurder* verzekerd was en dat hij bestuurder was 
van een ander voertuig binnen het bedrijf.

Aandacht!

Kijk uw schadeverleden goed na!
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 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

Opgemaakt op Handtekening verzekeringnemer
  (voorafgegaan aan eigenhandig schrijven “gelezen en goedgekeurd”)

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


