Aanvullende schadeverklaring op eer betreffende de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Auto.
Indien U alle attesten schadeverleden uitgegeven door uw vorige verzekeraars van de
laatste 5 jaren niet meer kunt meedelen (art.1 quater van het KB betreffende het
modelcontract BA Auto) vul dan het onderstaand document in.

OPGELET
Controleer nauwkeurig en vermeld de ongevallen « Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid » die u de
laatste jaren gehad zou hebben. Dit document is heel belangrijk. Dit kan u in staat stellen om een
contract Comfort Auto af te sluiten aan de beste huidige voorwaarden, want het zal dienen voor
de beoordeling van het risico, zowel voor de waarborg BA als voor de bijkomende waarborgen.
De schadegevallen waarop andere dekkingen van toepassing zouden zijn dan de
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (bv. eigen schade zonder tegenpartij, diefstal, glasbreuk)
moeten worden vermeld zoals aangegeven in het voorstel (of gelijkaardig document) dat een
geheel vormt met dit document.
 Contract nr. (indien al gekend) :
 Voertuig te verzekeren :
 merk :
 model :
 plaatnr. :
 Verzekeringnemer (naam of firmanaam) :

De verzekeringnemer verklaart dat hijzelf, de hoofdbestuurder en de andere aangegeven
bestuurders, een motorvoertuig hebben bestuurd in de 5 jaar (60 maanden) die deze aangifte
voorafgaan.
De verzekeringnemer bevestigt (het overeenkomstige vakje aanvinken) dat gedurende de
hierboven bepaalde 5 jaar :
 geen enkele van hen een schadegeval heeft veroorzaakt, met enig motorvoertuig, waarvoor
ze volledig of gedeeltelijk aansprakelijk zouden zijn gesteld.
 het (de) hieronder opgesomde schadegeval(len) de volledige lijst vorm(t)(en) van de
schadegevallen waarvoor ze geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn of konden worden
gesteld, tijdens het besturen van een motorvoertuig :

Datum van
het
schadegeval

Getroffen
waarborg

Bestuurder (naam, voornaam,
geboortedatum) indien getroffen
waarborg = B.A.

Volledige (V)/
gedeeltelijke (G) /
niet bepaalde (NB)
aansprakelijkheid

Wij benadrukken dat het belangrijk is om deze aangifte correct in te vullen, want uw contract zou
nietig kunnen zijn in geval van valse of onvolledige aangifte. Bovendien kan de maatschappij dan,
in geval van schadegeval op het nieuwe contract, haar tegemoetkoming weigeren of de
vergoedingen en kosten terugvorderen te uwen laste.
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Aangifte ingevuld te :
datum :

handtekening van de kandidaat-verzekeringnemer ,

De meegedeelde gegevens mogen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de
aanvaarding van risico's, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.
Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen van onze Groep of aan de
ondernemingen die ermee in verbinding staan.
De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen wanneer deze
nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die optreden in het kader van dit
contract.
Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.
De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking
ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto-verso kopie van de
identiteitskaart aan de klantendienst van de maatschappij te worden gezonden.
 Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct-marketing acties van
de maatschappij.
Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen.

2

