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VERZEKERINGSVOORSTEL
MOTORRIJTUIGEN

GELIEVE HET VOORSTEL VOLLEDIG EN ZOVEEL MOGELIJK IN
DRUKLETTERS IN TE VULLEN OM VERGISSINGEN UIT TE SLUITEN

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

MAKELAAR

nieuweverzekering
overname
bijkomend voertuig (aan polis:

Nummer:
Benaming:

Referte:

UW KLANT

POLISMODALITEITEN
Aanvangsdatum waarborg B.A.

Jaarlijkse vervaldag:

Indien verschillend voor de diverse waarborgen:

VVS100/NL/20140801

- aanvangsdatum waarborg Rechtsbijstand:
- aanvangsdatum waarborg Autobestuurder:
Aanvangsdatum waarborg Voertuigschade:

Jaarlijkse vervaldag:

Aanvangsdatum waarborg Gezinsrechtsbijstand:

Jaarlijkse vervaldag:

Premiebetaling:



jaarlijks

halfjaarlijks

driemaandelijks

maandelijks

(berichtvandomicilieringbijvoegen)

)

VERZEKERINGNEMER (tevens gebruikelijke bestuurder, indien verzekeringnemer een natuurlijke persoon is)

natuurlijkpersoon

Juridisch statuut:

rechtspersoon

Naam:							Voornaam:
Adres: 										

Nr:

Bus:

Postcode: 				Gemeente:
Geboortedatum:

			

Geboorteplaats:

Beroep:

man

Geslacht:

vrouw

Burgerlijke staat:
Nationaliteit:							Verblijf in België sinds:
Rijbewijstype:		

Nummer: 				

Datum uitreiking:

ANDERE GEBRUIKELIJKE BESTUURDER 1
Naam: 		 					Voornaam:
Adres: 										
Postcode: 			

Nr:

Bus:

Nr:

Bus:

Gemeente:

Geboortedatum:			Geboorteplaats:
Beroep:

man

Geslacht:

vrouw

Burgerlijke staat:
Nationaliteit:

					

Rijbewijstype:

Verblijf in België sinds:

Nummer:			

Datum uitreiking:

Relatie tot verzekeringnemer:
ANDERE GEBRUIKELIJKE BESTUURDER 2
Naam: 							Voornaam:
Adres: 										
Postcode: 				Gemeente:
Geboortedatum:			Geboorteplaats:
Beroep:

man

Geslacht:

vrouw

Burgerlijke staat:
Nationaliteit:						Verblijf in België sinds:
Rijbewijstype:		

Nummer: 			

Datum uitreiking:

Relatie tot verzekeringnemer:
PARTNER (enkel in te vullen indien partner niet als gebruikelijke bestuurder wordt opgegeven)
Naam: 							Voornaam:
Geboortedatum:
WAARBORG REEDS AANGEVRAAGD
Per fax

Per mail

GROENE KAART
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Er werd aan verzekeringnemer een voorlopige groene kaart afgeleverd.
Periode:

van:

/

/

tot:

/

/				

(maximaal 2 maanden)

Er mag enkel een voorlopige dekking worden afgeleverd, wanneer voor het risico volgens de
acceptatievoorwaarden, geen voorafgaandelijke raadpleging Maatschappij vereist is.



SCHADEVERLEDEN
Heeft betrokkene reeds schadegevallen in de te verzekeren waarborgen gehad tijdens
de laatste 5 jaren?
Verzekeringnemer:
1.

/

/

2.

/

/

Bestuurder 1:
1.
/
/
2.

/

/

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

indien ja, gelieve datum, omstandigheden, in recht/fout/betwisting en
vermoedelijke uitgaven op te geven.

/

Bestuurder 2:
1.
/
/
2.

ja

/

Partner:
1.

/

/

2.

/

/

Heeft betrokkene reeds een rijverbod gehad?

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Datum:

/

/

Periode:

Datum:

/

/

Periode:

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Datum:

/

/

Uitspraak:

Datum:

/

/

Uitspraak:

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Datum:

/

/

Uitspraak:

Datum:

/

/

Uitspraak:

Verzekeringnemer:

ja

nee

Datum:

Bestuurder 1:

ja

nee

Verzekeringnemer:
Bestuurder 1:

Datum:
/
/
Periode:
Bestuurder 2:
Heeft betrokkene reeds een veroordeling opgelopen wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie of
verdovende middelen?
Verzekeringnemer:
Bestuurder 1:

Datum:
/
/
Uitspraak:
Bestuurder 2:
Heeft betrokkene reeds een veroordeling opgelopen wegens vluchtmisdrijf?
Verzekeringnemer:
Bestuurder 1:

Datum:
/
/
Uitspraak:
Bestuurder 2:
Heeft betrokkene reeds een veroordeling opgelopen wegens andere feiten?
/

/

Uitspraak:

/

/

Uitspraak:

/

/

Uitspraak:

Feiten:
Datum:
Feiten:
Bestuurder 2:

ja

nee

Heeft betrokkene een fysiek gebrek?
Verzekeringnemer:

ja

nee

Bestuurder 1:

ja

nee

Bestuurder 2:

ja

nee

Datum:
Feiten:
indienja,welk
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Opmerkingen:



VORIGE VERZEKERINGEN
Reeds verzekerd geweest als verzekeringnemer ?
Verzekeringnemer:

ja

nee

- indien ja:

sinds wanneer: 						

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

Laatste BM-graad: 		

		

door wie werd de polis opgezegd:

- indien nee:

reeds opgegeven als gebruikelijke bestuurder bij de vorige verzekeraar:

ja

nee

		sinds wanneer:
		

met welk voertuig regelmatig gereden?:

		naam verzekeringnemer:					Laatste BM-graad:
		

verwantschap met verzekeringnemer:

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

ja

Bestuurder 1:

nee

- indien ja:

sinds wanneer: 						

Laatste BM-graad:		

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

		

door wie werd de polis opgezegd:

- indien nee:

reeds opgegeven als gebruikelijke bestuurder bij de vorige verzekeraar:

ja

nee

		sinds wanneer:
		

met welk voertuig regelmatig gereden?:

		naam verzekeringnemer:					Laatste BM-graad:
		

verwantschap met verzekeringnemer:

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

ja

Bestuurder 2:

nee

- indien ja:

sinds wanneer: 						

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

Laatste BM-graad:		

		

door wie werd de polis opgezegd:

- indien nee:

reeds opgegeven als gebruikelijke bestuurder bij de vorige verzekeraar:

ja

		sinds wanneer:
		

met welk voertuig regelmatig gereden?:

		naam verzekeringnemer:					Laatste BM-graad:
		

verwantschap met verzekeringnemer:

		

verzekeringsmaatschappij(en) en polisnummer(s):

Werd betrokkene ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of verzwaard?
Verzekeringnemer:

ja

nee

Bestuurder 1:

ja

nee

Bestuurder 2:

ja

nee

indienja,geefmaatschappij,polisenredenop.
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Opmerkingen



nee

TE VERZEKEREN VOERTUIG
Voertuigcategorie:

personenwagen/autogemengdgebruik
(polisnummer van de personenauto in gezin:
bromfiets klasse:
(polisnummer van de personenauto in gezin:
moto
lichtevrachtwagen(mtmmaximaal3,5ton)
(polisnummer van de personenauto in gezin:
landbouwtractor

)

(polisnummer van de personenauto in gezin:

)

)

)

Merk en type:
Plaatnummer:

Onderstelnummer:

Vermogen (kW of cc):

Aantal plaatsen (bestuurder niet inbegrepen):

Bouwjaar:

Datum inverkeersstelling:
4x4,beperktgebruik

echtesportwagen
cabriolet

Kenmerken:

4x4,beroepsgebruik

eigenaar van het voertuig is verzekeringnemer
naam van andere eigenaar + verwantschap:

ja

Meer dan drie maanden per jaar met het voertuig in het buitenland?

nee

Gebruik van het voertuig:

beperkt gebruik (privé en weg van en naar het werk)
onbeperktgebruik(beroepsmatig)
- lichte vrachtwagen:
beperktgebruik (privéenwegvanennaarhetwerk)
(geenvervoervoorrekeningvanderdentoegelaten,nochvervoer
van gevaarlijke produkten.)
onbeperktgebruik,vervoervooreigenrekening
trajecthoeve-veld,leveringaangroothandelaars
- landbouwtractor:
(geen vervoer voor rekening van derden toegelaten)
trajecthoeve-veld,leveringaankleinhandelaars
caravan
aanhangwagen
Aanhangwagen 1:									
MTM:
kg
- personenauto/auto gemengd gebruik:
(geenbezoldigdpersonenvervoertoegelaten)

- merk, type, plaat- en onderstelnummer:
Aanhangwagen 2:									
aanhangwagen

caravan

kg

MTM:

- merk, type, plaat en onderstelnummer:
WAARBORGEN

 burgerlijkeaansprakelijkheid
 bijstandnaongeval
rechtsbijstand

apartepolis

formule:

metoptievervangwagen
optimale

klassiek

formule:

standaard

totaal

omnium

rampenomnium
6m
24m

- titularis (indien vennootschap):

gezinsrechtsbijstandmotorvoertuigen
autobestuurder
- titularis (indien vennootschap):

voertuigschade:
- vergoedingsregime:

aangenomenwaarde

geen afschrijving gedurende:

36m

forfaitairewaarde
- vrijstelling in stoffelijke schade (omnium):

0%-absoluut

0%-identiteit

nieuweverzekering

- nieuwe verzekering of overname:

vrijst.: 300
overname

2,5 %

5%

verplicht bij
“echte”sportwagen

- bij overname: vorige verzekeraar en polisnummer:
- te verzekeren som:
(cataloguswaarde nieuw+nieuwwaarde opties en toebehoren, zonder BTW, korting of promotie niet aftrekken) (kopie aankoopfactuur bijvoegen)

muziekinstallatie
airconditioning
schuifdak

- inbegrepen opties en vaste toebehoren:

ingebouwdgps-systeem
metaalkleur
specialevelgen

- antidiefstalsysteem:
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(de waarde van het vereiste beveiligingssysteem in de waarborg diefstal dient niet meer opgenomen te worden in de verzekerde som)

niet

- is verzekeringnemer BTW-plichtig?

volledig

- datum 1e inverkeersstelling:

gedeeltelijk:
(zie inschrijvingsboekje)

nieuwvoertuig
tweedehandsvoertuig

- bijkomende inlichtingen betreffende voertuig:

- beschikt verzekeringnemer over een individuele slotvaste garage voor het voertuig?



directiewagen
leasingvoertuig
ja
nee

%

VERKLARING VOORDELIG TARIEF:
OPTIMCO-TARIEF

BA-MOTORRIJTUIGEN

(enkel voor personenauto’s en auto’s gemengd gebruik en lichte vrachtwagens)

Verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is, verklaart in eer en geweten dat hijzelf en de gebruikelijke
bestuurders voldoen aan de hiernagestelde voorwaarden:
Verzekeringnemer die een rechtspersoon of vereniging is, verklaart in eer en geweten dat de gebruikelijke
bestuurders voldoen aan de hiernagestelde voorwaarden:
voorwaarden:

 bij aanvang van de polis bij Optimco tussen 19 en 65 jaar oud zijn
het indienen van het verzekeringsvoorstel gedurende de voorafgaande en hierna opgegeven verzekerde
 bij
periode daadwerkelijk verzekerd zijn geweest als verzekeringnemer of als gebruikelijke bestuurder voor het te
verzekeren risico:

18 maanden (*)
30 maanden (*)
42 maanden (*)
54 maanden (*)

De verzekeringnemer, die een rechtspersoon of vereniging is, bevestigt bovendien naar waarheid dat het
verzekerde voertuig NOOIT bestuurd wordt door personeelsleden, helpers of leden van die rechtspersoon of
vereniging andere dan de opgegeven gebruikelijke bestuurders of diens inwonende gezinsleden.

(*) De “aanvangspremie” hangt af van de langst bereikte verzekerde periode die positief scoort, hetgeen beoordeeld wordt in
functie van alle gevraagde elementen, die naar waarheid moeten beantwoord worden op het verzekeringsvoorstel.
54 MAANDEN-TARIEF

(enkel voor personenauto’s en auto’s gemengd gebruik en lichte vrachtwagens)

Verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is, verklaart in eer en geweten dat hijzelf en de gebruikelijke
bestuurders voldoen aan de hiernagestelde voorwaarden:
Verzekeringnemer die een rechtspersoon of vereniging is, verklaart in eer en geweten dat de gebruikelijke
bestuurders voldoen aan de hiernagestelde voorwaarden:
voorwaarden:

 bij aanvang van de polis bij OPTIMCO 23 jaar of ouder zijn
 bij het indienen van het verzekeringsvoorstel minstens gedurende de voorafgaande 54 maanden daadwerkelijk
verzekerd geweest zijn als verzekeringnemer of als gebruikelijke bestuurder voor het te
verzekeren risico en dat geen van hen gedurende deze periode ooit enig ongeval heeft veroorzaakt.

De verzekeringnemer, die een rechtspersoon of vereniging is, bevestigt bovendien naar waarheid dat het
verzekerde voertuig NOOIT bestuurd wordt door personeelsleden, helpers of leden van die rechtspersoon
of vereniging andere dan de opgegeven gebruikelijke bestuurders of diens inwonende gezinsleden.
SENIOREN-TARIEF



(enkel voor personenauto’s en auto’s gemengd gebruik, geen rechtspersoon)

Verzekeringnemer verklaart in eer en geweten dat hij bij de aanvang van de polis bij OPTIMCO ouder is
dan 65 jaar en dat alle gebruikelijke bestuurders minstens 30 jaar oud zijn.

verklaart in eer en geweten dat hijzelf en de gebruikelijke bestuurders bij het indienen van
 Verzekeringnemer
het verzekeringsvoorstel minstens gedurende de voorafgaande 54 maanden daarwerkeljk verzekerd geweest zijn
als verzekeringnemer of als gebruikelijke bestuurder voor het te verzekeren risico en dat geen van hen tijdens
deze periode ooit enig ongeval heeft veroorzaakt.

JUVENTUS-TARIEF

 Verzekeringnemer verklaart in eer en geweten dat hijzelf en de gebruikelijke bestuurders bij aanvang van de po-

lis bij Optimco tussen 18 en 23 jaar oud zijn en bij het indienen van het verzekeringsvoorstel nog nooit verzekerd
zijn geweest als verzekeringnemer of gebruikelijke bestuurder en nog nooit enig ongeval hebben veroorzaakt.

voorwaarden voertuig:
het verzekerd voertuig een vermogen heeft van hoogstens 80 kW.


 het verzekerd voertuig geen sportwagen, cabriolet of 4x4 (privé noch beroepsgebruik) is.
verzekerd voertuig niet is uitgerust met speciale toebehoren zoals sportvelgen, laagprofielbanden, spoilers of
 het
abormale verfschilderingen (o.a. geschilderde vlammen of doodshoofden).
 de geluidsinstallatie een doorlopend uitgangsvermogen van hoogstens 40 watt heeft.
 er geen motor- of chiptuning is uitgevoerd.
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vrijstelling:
De verzekeringnemer gaat hierbij de verbintenis aan om een vrijstelling ten laste te nemen, wanneer tijdens de
eerste 3 verzekeringsjaren een ongeval wordt veroorzaakt waarvoor de verzekeringswaarborg wordt ingeroepen.
De vrijstelling bedraagt:
- € 750 voor ieder ongeval veroorzaakt tijdens het 1e verzekeringsjaar
- € 500 voor ieder ongeval veroorzaakt tijdens het 2e verzekeringsjaar
- € 250 voor ieder ongeval veroorzaakt tijdens het 3e verzekeringsjaar
De verzekeringnemer wenst geen vrijstelling en betaalt hiervoor een verhoogde premie.



VERKLARING VOORDELIG TARIEF:

VOERTUIGSCHADE

OPTIMCO-TARIEF (natuurlijke persoon en rechtspersoon)




Het verzekerde voertuig voldoet aan de voorwaarden van het optimco-tarief in B.A.
Bij aanvang van de polis bij Optimco zijn de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurders tussen 19 en 65
jaar oud

De “aanvangspremie” hangt af van de langst bereikte verzekerde periode die positief scoort, hetgeen beoordeeld wordt in
functie van alle gevraagde elementen, die naar waarheid moeten beantwoord worden op het verzekeringsvoorstel.
SENIOREN-TARIEF





Het verzekerde voertuig voldoet aan de voorwaarden van het senioren-tarief in B.A.
Bij aanvang van de polis bij Optimco, is de verzekeringnemer ouder dan 65 jaar en zijn de gebruikelijke
bestuurders minstens 30 jaar.
Verzekeringnemer verklaart dat hijzelf en de gebruikelijke bestuurders bij het indienen van het
verzekeringsvoorstel gedurende de laatste 54 maanden geen enkel schadegeval hebben gehad dat
vergoedbaar zou zijn in de waarborg omnium. (1) (2)

(1) er wordt geen rekening gehouden met één ongeval glasbreuk
(2) respectievelijk rampenomnium, indien deze waarborg wordt onderschreven
JUVENTUS-TARIEF





Het verzekerde voertuig voldoet aan de voorwaarden van het juventus-tarief in B.A.
bij aanvang van de polis bij Optimco, is de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurders tussen
18 en 23 jaar oud.

verzekeringnemer verklaart dat hijzelf en de gebruikelijke bestuurder nooit enig schadegeval hebben
gehad dat vergoedbaar zou zijn in de waarborg omnium (1) (2)
(1) er wordt geen rekening gehouden met één ongeval glasbreuk
(2) respectievelijk rampenomnium, indien deze waarborg wordt onderschreven

VERKLARING ACTIE BM 00
ACTIE BM 00



Verzekeringnemer verklaart in eer en geweten dat hijzelf en de gebruikelijke bestuurders bij het indienen van
het verzekeringsvoorstel minstens gedurende de voorafgaande 54 maanden daadwerkelijk verzekerd zijn geweest als verzekeringnemer of als gebruikelijke bestuurder voor het te verzekeren risico en dat geen van hen
tijdens deze periode ooit enig ongeval in fout heeft gehad en maximaal één in recht.

Verzekeringnemer erkent er kennis van te hebben genomen dat Optimco nooit verzekert: Handelaarplaten, proefrittenplaten, transitplaten, bezoldigd vervoer van personen, takelwagens, personen of firma’s die voertuigen verhuren,
werfvoertuigen, koeriersdiensten, vervoer van goederen voor rekening van derden, vrachtwagens met MTG van meer
dan 3,5 ton. Verzekernemer bevestigt dat het verzekerde risico geenszins onder deze uitsluitingen valt.

BIJLAGEN EN AANVULLENDE INLICHTINGEN
Bijlagen:

VVS100/NL/20140801

Aanvullende inlichtingen:



MEDEDELINGEN
De NV OPTIMCO zal deze gegevens verwerken, teneinde een volledige dienstverlening in verzekeringen te kunnen
aanbieden. Men kan vragen van de verwerkte gegevens kennis te nemen en ze te verbeteren. Men kan tevens
inlichtingen vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Levenssfeer. Ook de gerechtelijke gegevens
zullen verwerkt worden. Ondergetekende verklaart ervan af te zien dat hij/zij daarover minstens een maand voor
het begin van de verwerking wordt ingelicht. Met het oog op een vlot beheer van het contract en/of schadedossier
geeft ondergetekende hierbij zijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking en mededeling aan derden
van medische gegevens die op hem betrekking hebben.
De NV OPTIMCO kan aan ESV DATASSUR persoonsgegevens van de verzekerde(n) meedelen die relevant zijn voor
de beoordeling van de risico’s en het beheer van de contracten en schadegevallen. Men kan vragen van deze
gegevens kennis te nemen en ze te verbeteren. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met
een kopie van de identiteitskaart, verstuurd worden naar DATASSUR, dienst bestanden, de Meeûsplantsoen 29,
1000 Brussel.
De NV OPTIMCO kan aan de vorige verzekeraar(s) een kopie vragen van het schadeattest zoals omschreven in
artikel 36.11 van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aan de hand daarvan kan NV OPTIMCO de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens aanvullen en controleren
met het oog op de beoordeling van het te verzekeren risico. Ook kan NV OPTIMCO het attest, dat bij het einde van
onderhavige overeenkomst dient afgeleverd, bezorgen aan de nieuwe verzekeraar tot wie de verzekeringnemer
zich wendt, indien die verzekeraar daarom verzoekt.
Het verzekeringscontract wordt beheerst door het Belgische recht.
Elke klacht in verband met het contract kan worden gericht aan “Klachtenonthaal NV OPTIMCO”, klachtenonthaal@
optimco.be of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as.
VERKLARINGEN
Huidig verzekeringsvoorstel verbindt noch de verzekeringnemer, noch de maatschappij tot het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst.
Indien binnen dertig dagen na ontvangst van het verzekeringsvoorstel de maatschappij aan de verzekeringnemer
geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag
tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
op straffe van schadevergoeding.
De ondertekening van huidig verzekeringsvoorstel brengt geen dekking met zich.
De verzekeringnemer erkent dat de informatie in dit document tot grondslag voor het
verzekeringscontract moet dienen en dat iedere onjuiste of onnauwkeurige verklaring het verval van
de waarborg of verhaal vanwege de maatschappij met zich kan brengen.
Hij/zij bevestigt deze verklaringen als echt en volledig, zelfs indien deze niet eigenhandig door hem/haar werden
geschreven.
Opgemaakt te				

, op

/

/

De verzekeringnemer 					De makelaar

(handtekening)						(handtekening)

De ouder

(enkel bij het juventus-tarief)
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(handtekening) 					
De ouder, waardoor dit verzekeringsvoorstel mee wordt ondertekend,
stelt zich borg voor de betaling van de contractuele vrijstelling.



