Vragenformulier

Online CAR-verzekering

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit vragenformulier 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 de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u 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 de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.

2.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder
firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde
verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en -zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)- hun
statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer]

3.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan
niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in
het vragenformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde
voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
• een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
• de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord,
indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij
voorbeeld op grond van de overige op het vragenformulier gestelde vragen en/of de aard van de
aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid
moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden
zijn.

Vragenformulier Online CAR-verzekering
CAR-verzekering voor eenvoudige bouw-/installatiewerken tot en met EUR 1.000.000 bouwsom
LET OP! Dit vragenformulier is alleen een hulpmiddel bij het invullen van de Online CAR-verzekering op het extranet
van onze website en kan niet als aanvraagformulier worden ingediend.
Indien het aangeboden risico acceptabel is, volgt de polis binnen enige dagen. Kan op basis van de ingevulde
gegevens de aanvraag niet geautomatiseerd beoordeeld worden, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u
op.
Dit volledig ingevulde vragenformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd
bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden CAR.AFL.2007 van toepassing.
De polis wordt opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie.

Kader Online CAR-verzekering
De Online CAR-verzekering is bedoeld voor bouw- of installatierisico's in de Benelux en Duitsland binnen de sector
burger- en utiliteitsbouw (dus geen grond-, weg- en waterbouw) met een maximale aanneemsom van EUR 1.000.000
en een maximale bouw- of installatietermijn van 24 maanden. Hieronder vallen niet de werkzaamheden glaszetten,
dakdekken, slopen, steigerbouw of installatie van hard- en software zodra deze meer bedragen dan 25% van de
totale aanneemsom.
Valt het aangeboden risico binnen bovengenoemd kader?

□

Ja

□

Nee

Gegevens verzekeringnemer
Wat is de hoedanigheid van de verzekeringnemer?

□

Particulier

□

Bedrijf

Naam verzekeringnemer ____________________________________________________________________
Straat/huisnummer/toevoeging _______________________________________________________________
Postcode

______________________________________________________________________

Plaats

______________________________________________________________________

Land

NEDERLAND

Telefoonnummer

______________________________________________________________________

Risicoadres
Straat/huisnummer/toevoeging

_______________________________________________

Plaats

_______________________________________________

Land

□

Nederland

□

België

□

Luxemburg

□

Duitsland

Werkzaamheden
1.

Heiwerkzaamheden

2.

Is er minimaal één gebouw, waaronder evt. die van
opdrachtgever, binnen een straal van 15 meter van
de heiwerkzaamheden?

□

Ja (naar vraag 2)

□

Ja (naar vraag 3)

□

Nee (naar vraag 6)

□

Nee (naar vraag 6)

3.

Betreft het hier funderingsherstel?

□

Ja (naar vraag 6)

□

Nee (naar vraag 4)

4.

Is (één van) de belending(en) een monumentaal pand?

□

Ja (naar vraag 6)

□

Nee (naar vraag 5)

5.

(Alle) belending(en) onderheid?

□

Ja (naar vraag 6)

□

Nee (naar vraag 6)

6.

Slaan of trekken van Damwanden?

□

Slaan (naar vraag 7) □ Trekken (naar vraag 10)
Nee (naar vraag 10)

□

7.

Is er minimaal één gebouw, waaronder evt. die van
opdrachtgever, binnen een straal van 15 meter van het
slaan van de damwanden?

□

Ja (naar vraag 8)

□

Nee (naar vraag 10)

8.

Is (één van) de belending(en) een monumentaal pand?

□

Ja (naar vraag 10)

□

Nee (naar vraag 9)

9.

(Alle) belending(en) onderheid?

□

Ja (naar vraag 10)

□

Nee (naar vraag 10)

10.

Bron-, diepwel-, retourbemaling?

□

Ja (naar vraag 11)

□

Nee (naar vraag 11)

11.

Wordt er dieper gegraven dan naastliggende fundering?

□

Ja (naar vraag 12)

□

Nee (naar vraag 13)

12.

Is dit voor de aanleg van een kelder of zwembad?

□

Ja (naar vraag 13)

□

Nee (naar vraag 13)

13.

Sloop van dragende constructies (wanden of dak)

□

Ja (naar vraag 14)

□

Nee (naar vraag 16)

14.

Worden deze werkzaamheden verricht op basis van
berekeningen en adviezen van een terzake kundig en
erkend constructeur?

□

Ja (naar vraag 15)

□

Nee (naar vraag 16)

□

Ja (naar vraag 16)

□

Nee (naar vraag 16)

□

Ja (naar vraag 17)

□

Nee (naar werkomschrijving)

□

Ja

15.

Worden de werkzaamheden uitgevoerd door een
aannemer?

16.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

17.

Bedragen deze werkzaamheden meer dan 25% van
de aanneemsom

□

Nee

Werkomschrijving
Korte werkomschrijving

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Te verzekeren secties
Sectie 1: Het Werk

EUR _________________

BTW

□

Inclusief

□

Exclusief

Sectie 2: Aansprakelijkheid

□

EUR 500.000

□

EUR 1000.000

□

Nee

Sectie 3: Bestaande eigendommen

□

EUR 50.000
EUR 500.000

□

EUR 100.000
Nee

□

EUR 250.000

□

□

Sectie 1 moet minimaal EUR 5.000 bedragen.

Termijnen
Aanvangsdatum van het werk

_______________________________________________

Bouw- / installatietermijn in maanden

_______________________________________________

16 dagen of meer naar boven afronden

Gewenste ingangsdatum verzekering

_______________________________________________

De onderhoudstermijn bedraagt dezelfde periode als de bouwtermijn met een maximum van 6 maanden na
oplevering. Deze termijn is alleen van toepassing indien deze is overeengekomen volgens de
onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemersovereenkomst.

Informatievraag
Bent u (verzekeringnemer) 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?

□

Ja

□

Nee

Gegevens bemiddelaar in verzekeringen
Naam

_______________________________________________

Rekening courant via

_______________________________________________

Naam contactpersoon

_______________________________________________

Telefoonnummer

_______________________________________________

E-mailadres

_______________________________________________

Plaats

_______________________________________________

Klachten en geschillen
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van een
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de interne klachtenbehandelaar van HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Wanneer het oordeel van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens opgevraagd. Deze worden door HDI-Gerling
Verzekeringen N.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren
van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’ van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij HDI-Gerling
Verzekeringen N.V. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).

