
IQ Autoverzekering     
 

Tussenpersoon        

Ingangsdatum        Maatschappij      

(verzekeringsduur 1 jaar,met een stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar) 

 

AANVRAGER 

 Voorletters        Tussenvoegsel      

Achternaam             man   vrouw 

 Straatnaam             huisnr.    

 Postcode        Woonplaats     

 Geboortedatum                 (dd-mm-jjjj)  Beroep       

 Telefoonnummer       Mobiel- nummer      

 E-mail               

 Bank- of gironummer        

 Betaling middels   acceptgiro  incassomachtiging  aan tussenpersoon  aan IQ assuradeuren   

(Termijnbetaling alleen middels incassomachtiging.  Een machtiging kan elk moment worden herroepen, de afschrijving 

kan binnen 30 dagen ongedaan worden gemaakt.)   

 Betalingstermijn per    jaar    halfjaar   kwartaal  maand 

KENTEKENHOUDER/REGELMATIGE BESTUURDER  

Wie is de eigenaar/kentekenhouder van de auto?  Verzekeringnemer  anders, naam     

              geb. datum                 (dd-mm-jjjj)  

Gegevens  regelmatige bestuurder    Verzekeringnemer  anders, naam     

              geb. datum                 (dd-mm-jjjj) 

 Bezit u het benodigde rijbewijs     nee    ja, sinds   

 Is van u het rijbewijs ingetrokken de laatste 5 jaar?  nee    ja 

 Zijn er voor u medische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het besturen van het auto?  nee  ja, namelijk    

TE VERZEKEREN AUTO 

 Soort:     personenauto   bestelauto   

 Merk         Type/Model      

 Kenteken        Meldcode       

 Ledig gewicht                   kg  Laadvermogen                 kg 

 Bouwjaar        Huidige kilometerstand  ___________      km 

Brandstof     benzine   diesel     LPG    hybride     

Oorspronkelijke cataloguswaarde €      incl.  excl. BTW 

Extra voorzieningen/accessoires €       incl.  excl. BTW (specificatie bijvoegen svp) 

Huidige dagwaarde   €       incl.    excl. BTW (inclusief accessoires, e.d.) 

Is het motorrijtuig  voorzien van een SCM goedgekeurd alarmsysteem?    nee   ja, klasse    

 Is het motorrijtuig  voorzien van belettering       nee   ja, €      incl.  excl.  BTW 

GEWENSTE DEKKING 

  Wettelijke aansprakelijkheid       

  Wettelijke aansprakelijkheid + Beperkte cascodekking  Eigen risico   standaard  afkoop   €  

  Wettelijke aansprakelijkheid + Volledige cascodekking   Eigen risico   standaard  afkoop   €  

AANVULLENDE VERZEKERINGEN 

 ongevallen Inzittenden    standaard   uitgebreid   

Aantal zitplaatsen totaal     inclusief   exclusief de bestuurder 

 schade-inzittenden verzekering              

 rechtsbijstandmotorrijtuig       verhaalservice       

 no- claimbeschermer  (niet mogelijk bij bestelauto) 

 vervangend vervoer Nederland*     vervangend vervoer Europa*  (* alleen mogelijk bij Unigarant) 



IQ Autoverzekering     
 

GEBRUIK VAN AUTO 

Hoeveel kilometers wordt er jaarlijks gereden   minder dan __________    minder dan 20.000   meer dan 20.000 

Waarvoor wordt het motorrijtuig gebruikt    particulier    zakelijk      

Wordt het motorrijtuig meer dan 60 dagen per jaar in het buitenland gebruikt    nee     ja  

ALGEMEEN 

1) Bent u eerder verzekerd geweest   nee   ja, bij verzekeraar/polisnummer      

2) Heeft u schadevrije jaren opgebouwd?   nee    ja, aantal ______ 

De door u opgegeven schadevrije jaren vragen wij op bij Roy-data (centrale landelijke database). Let op! Afwijking tussen opgegeven en vastgestelde 

schadevrije jaren kan leiden tot een aangepaste premie. Een royementsverklaring is één jaar geldig. Ontvangt u een royementsverklaring van een 

leasebedrijf of buitenlandse verzekeraar , dan komt deze niet voor in Roy-data. Deze originele verklaring dient u zelf naar ons toe te sturen. Aan de hand 

daarvan wordt beoordeeld of en zo ja hoeveel schadevrije jaren worden toegekend.  

3) Is u , de eigenaar/kentekenhouder of één van de bestuurders ooit een motorrijtuigen verzekering geweigerd, opgezegd, op bijzondere 

voorwaarden of tegen verhoogde premie aangegaan of verlengd?  

 nee   ja, toelichting             

4) Heeft u of heeft één  van de bestuurders de laatste 8 jaar schade  veroorzaakt c.q. geclaimd/ geleden op een motorrijtuigenverzekering? 

 nee   ja, toelichting             

5)      Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde 

(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: 

a. wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog,oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) 

daartoe;              nee    ja 

b. wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,afpersing en afdreiging (chantage) of enig 

misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;    nee    ja 

c. overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten?   nee    ja 

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 

(straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een 

schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie 

desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).           

 

 

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:  als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier 

zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende 

derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere 

belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten 

en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat wij u hebben bericht over onze definitieve beslissing het door 

u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan ons mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het 

aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld.  

Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u 

met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of indien wij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zouden hebben gesloten, 

hebben wij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

Verzekeringsvoorwaarden en premiebetaling: door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering volgens het premietarief en onze 

verzekeringsvoorwaarden wenst aan te gaan. Bij niet betaling van een premie komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daaruit voortvloeien 

voor uw rekening. Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloaden op www.iqpolisvoorwaarden.nl 

 Bedenktijd: na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken. 

Privacy: bij de aanvang van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt IQ Assuradeuren voor het accepteren 

van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan IQ Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te 

beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 

Toepasselijk recht en geschillen: op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen 

klachten over de uitvoering van de verzekering eerst voorleggen aan het klachtenbureau van IQ Assuradeuren. Als de beslissing van IQ Assuradeuren voor de 

verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze zich tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248,website:  www.kifid.nl. 

 

SLOTVERKLARING 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:  

Naam       

Plaats       

Datum       

 

Handtekening 


