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Voorstel personenauto en lichte vrachtauto 2007

bemiddelaar nummer

naam en adres (of stempel)

.............................................................................................................. CBFA-nummer

..................................................................................

begindatum jaarlijkse vervaldag
..................................................................................

refertenr. 

tel.nr. ..................................................................... ..........................................

premiebetaling
■■ jaarlijks
■■ semestrieel
■■ trimestrieel
■■ maandelijks (domiciliëring)

Intentie: geen ■■

Elit3 ■■

Trigoon ■■

Te verzekeren voertuig: ■■ personenauto ■■ lichte vrachtauto

Fax aan

.......................................................................................................................

■■ domiciliëring
■■ nieuwe zaak
■■ vervangt polis nr. .............................................................................

■■ bijvoegsel polis nr. ..........................................................................

Informatie omtrent groene kaart

- Er werd een voorlopige groene kaart uitgereikt. ■■ ja ■■ neen

Zo ja, geldig van                                             tot                                             met voorlopig dekkingsnummer ............................................................................................

Verzekeringnemer

naam voornaam/juridische vorm

straat en nummer postnummer deelgemeente fusiegemeente

geboortedatum geslacht burgerlijke staat hoofdberoep/activiteit telefoonnummer

■■ M  ■■ V .................................... ..............................................................................................

nationaliteit btw-nr. datum uitgifte rijbewijs/type en nummer

...................................................................................... ......................................................................... .................................................................................................................................

Welke verzekeringen wenst u af te sluiten?

■ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (verplicht)

■■ Rechtsbijstand

■■ Bijstandsverzekering

■■ Volledige omnium

■■ Gedeeltelijke omnium

■■ Ongevallenverzekering (enkel mogelijk bij personenauto!)

Algemene info

Inschaling BM (enkel in te vullen bij nieuwe zaak):

- eerste inschaling (verzekeringnemer neemt voor eerste maal een verzekering op zijn naam): ■■ ja ■■ neen 

- overname polis BA van andere maatschappij: ■■ ja ■■ neen 

- verzekering van bijkomend voertuig in gezin/bedrijf: ■■ ja ■■ neen

indien ja: referentievoertuig(en) bij Fidea:

(alle referentievoertuigen dienen bij Fidea verzekerd te zijn of worden)

Inschrijving:

- Nieuwe inschrijving (roze formulier verstuurd naar DIV): ■■ ja ■■ neen

- Is huidige inschrijver, eerste inschrijver van het voertuig? ■■ ja ■■ neen

- Is het voertuig ingeschreven onder een transitplaat? ■■ ja ■■ neen

- Is het voertuig ingeschreven onder een oldtimer-plaat? ■■ ja ■■ neen

Aantal personenauto’s en lichte vrachtwagens in gezin of bedrijf: ■■ 1 ■■ 2 ■■ 3 ■■ 4 ■■ ≥ 5: aantal ……........…

De verzekeringnemer(*) heeft een woningpolis bij Fidea onderschreven: ■■ ja polisnr.: ……............................................….. ■■ neen

De verzekeringnemer(*) heeft een gezinspolis of ongevallen bij Fidea onderschreven: ■■ ja polisnr.: ……............................................….. ■■ neen

De verzekeringnemer(*) heeft andere polissen schadeverzekering bij Fidea onderschreven: ■■ ja polisnr.: ……............................................….. ■■ neen

Aantal werknemers in bedrijf (rechtspersonen): …..…… (enkel van toepassing bij lichte vrachtauto – verzekeringnemer = rechtspersoon)

(*) = verzekeringnemer of de ouders (jongere is in- of uitwonend)

Zetel van de vennootschap: Fidea NV – Van Eycklei 14 – 2018 Antwerpen – België 
BTW BE 0406.006.069 – RPR Antwerpen – Bankrekening 733-2483200-30 – CBFA 028672 A – IBAN BE15 7332 4832 0030 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0033 (KB’s 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979 en KB 30 maart 1993, BS 7 mei 1993).
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Voertuiggegevens (zie ook inschrijvingsformulier of inschrijvingsbewijs – gegevens omniumverzekering invullen indien 
omnium onderschreven wordt)

kenmerken voertuig

PVG-nummer .................................................................

merk .................................................................

type .................................................................

plaatnummer (verplicht bij overname) .................................................................

onderstelnummer .................................................................

cilinderinhoud/vermogen ........................... cc ...................... Kw

brandstof ■■ benzine ■■ diesel ■■ ............

datum 1ste ingebruikneming

plaatsen (excl. bestuurder) .................................................................

trekt aanhangwagen + 750 kg ■■ ja ■■ neen

huidige km-stand .................................................................

gemiddeld aantal km .................................................. km/jaar

aard voertuig (*) (terug te vinden op
het roze inschrijvingsformulier in het 
vak R7 aard) .................................................................

sportwagen Fidea (alleen bij personenauto) ■■ ja ■■ neen 

jeep ■■ ja ■■ neen

cabriolet ■■ ja ■■ neen

tonnage motorhome .......................................................................

(*) Aard voertuig voor personenauto’s:
■■  personenauto (vp)  ■■ stationwagen (ac/sw)  ■■ sedan (aa)  ■■ hatchback (ab)  
■■ coupé (ad)  ■■ cabriolet (ae)  ■■ monovolume (af)  ■■ minibus (om)
■■ trage personenauto (lv)  ■■ trage stationwagen (ls)  ■■ kampeerauto (sa/vc)

(*) Aard voertuig voor lichte vrachtauto’s: 
■■ lichte vrachtauto (ct)  ■■ voertuig verscheidene doeleinden (fa)  
■■ trage lichte vrachtauto (lt)

Gebruik van het voertuig (verplicht in te vullen)

Het voertuig wordt gebruikt voor:

- privé-doeleinden zonder woon-werkverkeer ■■ ja ■■ neen 

- privé-doeleinden met woon-werkverkeer ■■ ja ■■ neen 

Beroepsdoeleinden:   

- vervoer van goederen voor rekening van derden ■■ ja ■■ neen 

- vervoer van goederen voor eigen rekening ■■ ja ■■ neen 

- verhuur korte termijn ■■ ja ■■ neen 

- vervangauto / inloopwagen ■■ ja ■■ neen

- rijschool ■■ ja ■■ neen

- andere beroepsdoeleinden   ■■ ja ■■ neen

Specificeer: ..................................................................................................

Vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, radioactieve stoffen, ...) ■■ ja ■■ neen

Het voertuig wordt gebruikt voor:

- expresleveringsdiensten: (fastfood-delivery, pizzalevering, ■■ ja ■■ neen
koerierdienst, expreshersteldienst, ophaaldienst, 
geneesmiddelentransport, …)

- systematische levering aan huis en bedrijven: ■■ ja ■■ neen

Leasing (langetermijnverhuur):

- financiële leasing (met aankoopoptie voor de leasingnemer) of 

financiële leasing renting (huur met aankoopverplichting door derde): ■■ ja ■■ neen

- operationele leasing en/of renting: ■■ ja ■■ neen

Gebruik voertuig
Onder gebruik voor privé-doeleinden zonder woon-werkverkeer wordt verstaan dat het voertuig voor privé-doeleinden wordt gebruikt met uitsluiting van alle beroeps-
gebruik of regelmatige verplaatsingen op de arbeidsweg.
Met woon-werkverkeer is het gebruik van het voertuig voor regelmatige verplaatsingen op de arbeidsweg inbegrepen alsook een sporadisch gebruik voor beroeps-
doeleinden (sporadisch: maximaal 2 verplaatsingen per week).
Beroepsdoeleinden met inbegrip van vervoer van goederen voor eigen rekening impliceert het gebruik van het voertuig voor privé-doeleinden alsook voor alle
beroepsdoeleinden met uitsluiting van het gebruik van het voertuig voor vervoer van goederen voor rekening van derden, voor verhuuractiviteiten (op korte termijn of
in operationele leasing) alsook voor het beroepshalve uitlenen van de wagen. Het gebruik van het voertuig voor het vervoer van goederen voor eigen rekening is inbe-
grepen.
Beroepsdoeleinden met inbegrip van vervoer van goederen voor rekening van derden impliceert het gebruik van het voertuig voor privé-doeleinden alsook voor
alle beroepsdoeleinden met uitsluiting van het gebruik van het voertuig voor verhuuractiviteiten (op korte termijn of in operationele leasing) alsook voor het beroepshalve
uitlenen van de wagen. Het gebruik van het voertuig voor het vervoer van goederen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden is inbegrepen.

Inschrijver van het voertuig en bestuurders (verplicht in te vullen)

Voertuig ingeschreven op naam van (naam + adresgegevens): geb.datum type + rijbewijsdatum beroep

Is het voertuig ingeschreven op naam van de verzekeringnemer   ■■ ja ■■ neen. Indien neen, gegevens van de inschrijver invullen (= verplicht).

................................................................................................................................... ■■ M ■■ V ............................ .............................................. ....................................................

Courante bestuurders (naam + adresgegevens)(iedere persoon die ofwel hoofdbestuurder is ofwel meer dan 2 500 km/jaar aflegt moet als courante
bestuurder opgegeven worden):

De verzekeringnemer is courante bestuurder ■■ ja ■■ neen

De inschrijver van het voertuig is courante bestuurder ■■ ja ■■ neen

................................................................................................................................... ■■ M ■■ V ............................ .............................................. ....................................................

................................................................................................................................... ■■ M ■■ V ............................ .............................................. ....................................................

................................................................................................................................... ■■ M ■■ V ............................ .............................................. ....................................................

................................................................................................................................... ■■ M ■■ V ............................ .............................................. ....................................................

informatie i.v.m. gegevens voor omniumverzekering

datum aankoop (dd/mm/yyyy):

type verzekerde waarde

■■ aankoopprijs incl. btw: .................................................................

■■ bij leasing: leasebedrag excl. btw .................................................................

waarde audio-, visuele en navigatieapparatuur

- waarde ≥ 1 500 EUR (incl. btw) ■■ ja ■■ neen

- indien ja waarde .................................................................

Welk antidiefstal-/nadiefstalsysteem is geïnstalleerd?

■■ BVVO-VV1 nr.: .................................................................

■■ BVVO-VV2 nr.: .................................................................

■■ CJ0-CJ1-CJ2  nr.: .................................................................
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Acceptatievragen antecedenten 
(nr. 1 verplicht in te vullen – nr. 2 verplicht in te vullen indien nieuwe zaak en overname van andere maatschappij)

1 antecedenten BA courante bestuurders

Heeft één van hen de voorbije 3 jaar 2 of meer schades in fout gehad? ■■ ja ■■ neen

Heeft één van hen het voorbije jaar 1 of meer schade(s) in fout gehad? ■■ ja ■■ neen

Aantal jaar schadevrij in BA van alle courante bestuurders: .......................................... (invullen bij nieuwe zaak en volledige omnium)

2 antecedenten BA van overgenomen polis met plaatnummer .......................................... (verplicht invullen bij overname van andere maatschappij)

■■ verklaring op eer ■■ schadeattest  (attest (mee) binnensturen)

naam vorige maatschappij: ..............................................................................................................................................................

polisnummer: ..........................................................................................................................................................................................

begindatum (mm/jjjj): 

hoofdvervaldag (dd/mm):

einddatum: 

aantal jaren bij vorige maatschappij: ...................... (enkel in te vullen indien begindatum niet is ingevuld)

bm-graad op laatste hoofdvervaldag op 31/12/2003: ......................

aantal schades reeds opgenomen in de hiervoor vermelde bm-graad: ......................

(1) aantal schades waarvan de aansprakelijkheid is aangetoond (in fout): ■■ 0   ■■ 1 ■■ 2 ■■ 3 ■■ > 3 aantal: ......................

(2) aantal schades waarvan de aansprakelijkheid verdeeld is (gedeeltelijk in fout): ■■ 0  ■■ 1 ■■ 2 ■■ 3 ■■ > 3 aantal: ......................

(3) aantal schades waarvan de aansprakelijkheid niet aangetoond is (in recht): ■■ 0  ■■ 1 ■■ 2 ■■ 3 ■■ > 3 aantal: ......................

(4) aantal schades waarvan de aansprakelijkheid nog niet bepaald is (hangend): ■■ 0  ■■ 1 ■■ 2 ■■ 3 ■■ > 3 aantal: ......................

datum laatste schadegeval in fout

Acceptatievragen (verplicht in te vullen)

Vragen over de verzekeringnemer en alle courante bestuurders:

- Werd een gelijkaardige verzekering bij een vorige verzekeraar opgezegd, geweigerd of vernietigd of aan speciale 

maatregelen onderworpen? ■■ ja ■■ neen

- Zijn ze bij het tarificatiebureau verzekerd geweest de voorbije 5 jaren? ■■ ja ■■ neen

- Zijn er gedurende de laatste 5 jaren veroordelingen of geschillen voor de verzekeringnemer of de courante bestuurders wegens:  

- vluchtmisdrijf ■■ ja ■■ neen

- dronkenschap alcohol of drugs intoxicatie, weigering bloedproef ■■ ja ■■ neen

- zware verkeersovertreding ■■ ja ■■ neen

- werd een rijverbod opgelegd? ■■ ja ■■ neen

- Werd het voertuig aangepast (tuning, opgefokte motor, …)? ■■ ja ■■ neen

- Hebben zij een ziekte of handicap die het rijgedrag beïnvloedt? ■■ ja ■■ neen

Zo ja: Hebben zij een rijvaardigheidsattest van de behandelende geneesheer? ■■ ja ■■ neen

Is het voertuig aangepast? ■■ ja ■■ neen

Indien op een van de voormelde acceptatievragen “ja” werd geantwoord, gelieve toelichting te geven:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verzekering bijstand en lichamelijke ongevallen 
(bijstand en/of lichamelijke ongevallen invullen indien waarborg onderschreven)

Verzekering bijstand (Voor lichte vrachtauto is enkel formule 1 en 2 mogelijk!)

■■ formule 1 (bijstand personen + voertuig) (indien verzekeringnemer is rechtspersoon – naam begunstigde: …..............................................…..............…) 
(verplicht een courante bestuurder)

■■ formule 2 (bijstand personen + voertuig (pechverhelping))

■■ formule 3 (bijstand personen + voertuig (pechverhelping)+ vervangwagen na ongeval, diefstal, pech)

relatie bijstandspolis : ....................................................... (in te vullen indien verzekeringnemer in een ander contract bijstand personen onderschreven

heeft)

Verzekeringen lichamelijke ongevallen (enkel mogelijk bij personenwagens)

DEFINITIEVE VERGOEDINGEN VERGOEDINGEN ALS VOORSCHOT

WAARBORGEN ■■ Reeks 1 ■■ Reeks 2 ■■ Reeks 3 ■■ Reeks 4 ■■ Reeks 5

Overlijden 12 500 EUR 12 500 EUR 12 500 EUR 12 500 EUR 12 500 EUR

Blijv. ongesch. 25 000 EUR 37 500 EUR 62 500 EUR 75 000 EUR 150 000 EUR

100 % Blijv. ongesch. 87 500 EUR 131 250 EUR 218 750 EUR 262 500 EUR 525 000 EUR

Geneeskosten 5 000 EUR 12 500 EUR – 12 500 EUR 12 500 EUR

Franchise (1) geneeskosten 50 EUR 125 EUR – 50 EUR 125 EUR

(1) Bij grote risico’s wordt de franchise verhoogd van 50/125 EUR  naar respectievelijk 125/300 EUR.

Uitbreiding:

■■ zwakke weggebruiker + gebruiker openbaar vervoer

■■ verzekeringnemer is rechtspersoon – naam begunstigde: …...........................................................................…..............… (verplicht een courante bestuurder)
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Omniumverzekering (in te vullen indien omnium verzekerd wordt)

Personenauto afschrijving in: ■■ aankoopprijsgarantie 30 maanden(6) (ouderdom voertuig ≤ 3 jaar)

■■ aankoopprijsgarantie 12 maanden(7) (ouderdom voertuig > 3 jaar en mobilhomes) 

Lichte vrachtauto afschrijving in: ■■ aankoopprijsgarantie 12 maanden (7)

Formule 10% extra bij totaal verlies: ■■ ja ■■ neen

Btw recuperatie: ■■ geen (0) ■■ 25 % (1) ■■ 50 % (2) ■■ 100 % (3)

Volledige omnium: franchise in eigen schade en diefstal(*): ■■ 250 EUR ■■ 500 EUR ■■ 750 EUR ■■ 1000 EUR ■■ 1250 EUR

Gedeeltelijke omnium: franchise in diefstal (*): ■■ 250 EUR ■■ 500 EUR ■■ 750 EUR ■■ 1000 EUR ■■ 1250 EUR

(*) uitgezonderd bij diefstal voertuig uit afgesloten privé-garage

Acceptatie omniumverzekering voor voertuigen ouder dan 2 jaar

Is dit een overname van een omniumverzekering van een andere maatschappij? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, naam maatschappij: .............................................................................................................................................................................................................................................

Het voertuig is verzekerd bij vorige maatschappij  in: ■■ gedeeltelijke omnium ■■ volledige omnium

De omniumverzekering is opgezegd tegen: 

Is dit een omniumverzekering voor een recent aangekocht voertuig ouder dan 2 jaar en geen overname van een andere maatschappij?

■■ ja ■■ neen

Indien ja, is er:

Lakschade? ■■ ja ■■ neen

Glasschade? ■■ ja ■■ neen

Andere schade? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, specificeer: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

De schadevrije toestand van het voertuig is gecontroleerd door: ……………………………….....…………………………. 

(apart document te ondertekenen door bemiddelaar en klant indien aankoopprijs incl. btw ≤ 30 000 EUR)

Datum van controle van het voertuig:  

Er is steeds een waardebepaling noodzakelijk door expert voor voertuigen met een aankoopprijs incl. btw > 30 000 EUR.

Expertisewaarde inclusief btw: ............................................................................................................................................................................................................................................

Acceptatie diefstal

aantal volledige diefstallen laatste 3 jaren: ■■ 0 ■■ 1 ■■ 2 ■■ ≥ 3 aantal ...................

aantal gedeeltelijke of pogingen tot diefstallen laatste 3 jaren: ■■ 0 ■■ 1 ■■ 2 ■■ ≥ 3 aantal ...................

voertuig in garage gestald (afgesloten privé-garage): ■■ ja ■■ neen

Kenmerken aanhangwagens (in te vullen indien aanhangwagen in losgekoppelde toestand verzekerd wordt)

Gegevens BA en RB aanhangwagen

waarborgen aanhangwagen: BA ■ ja RB ■■ ja ■■ neen

merk ........................................................................... bouwjaar ........................................................

onderstelnummer ........................................................................... tonnage.................................................... ton

plaatnummer ...........................................................................

aard aanhangwagen : ■■ aanhangwagen (AR)  ■■ bootaanhangwagen (BR) ■■ kampeeraanhangwagen (CR)

■■ zweefvliegtuigaanhangwagen ■■ ……………………………………………….

Gegevens omniumverzekering aanhangwagen

Gedeeltelijke omnium: ■■ ja ■■ neen (verplicht identiek aan trekkende voertuig)

Volledige omnium: ■■ ja ■■ neen (verplicht identiek aan trekkende voertuig)

Aankoopwaarde incl. btw: ...........................................................................

Btw recuperatie: ■■ geen (0) ■■ 25 % (1) ■■ 50 % (2) ■■ 100 % (3)

Volledige omnium: franchise in eigen schade en diefstal(*): ■■ 250 EUR ■■ 500 EUR ■■ 750 EUR ■■ 1000 EUR ■■ 1250 EUR  

(idem als trekkende voertuig)

Gedeeltelijke omnium: franchise in diefstal (*): ■■ 250 EUR ■■ 500 EUR ■■ 750 EUR ■■ 1000EUR ■■ 1250 EUR  

(idem als trekkende voertuig)

Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer en de verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst te sluiten. Indien de overeenkomst echter tot stand komt,
dan wordt ze opgesteld op basis van de gegevens vermeld in dit voorstel. Indien de verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel aan de kandidaatverzeke-
ringnemer geen verzekeringsaanbod ter kennis heeft gebracht, de verzekering(en) niet heeft geweigerd of afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek, dan
verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking met zich mee.
De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door Fidea en haar tussenpersonen gebruikt om de verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en meer
algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden.
Gegevens over productbezit kunnen voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Verzet daartegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling.
Uw identiteitsgegevens (naam, voornamen, adres, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer, telefoon- en of gsm-num-
mer) worden door Fidea en Centea in één gezamenlijk bestand opgenomen. Die gegevens worden door Fidea, Centea en hun respectieve tussenpersonen uitsluitend
gebruikt om u te identificeren.
Aangezien Fidea, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat doel gegevens opslaan in een Fidea-da-
tabank en meedelen aan Datassur E.S.V. U wordt daarvan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel, in-
zage of rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vragen.
Met vragen over de wijze waarop wij de privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij de dienst Privacy van Fidea. U kunt er ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens
en eventuele fouten laten verbeteren. Wenst u algemene informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

de kandidaat-verzekeringnemer, de tussenpersoon,
Opgemaakt op


