Geadresseerde
T.a.v.: t.a.v.
Adres
Postcode en woonplaats

Datum

: Datum

Onderwerp

: verzekering voertuig door klant

Onze referentie

: Referentie Leasemaatschappij

Valuta-eenheid

: EUR

Meldingsformulier – WM 1192
Aanmelding verzekering van een leasevoertuig, waarvan de premie rechtstreeks door
de klant ( lessee ) wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde assuradeur.

Dossier

: Dossiernummer

Gewicht

: Gewicht

Kenteken

: Kenteken

Chassisnummer

: Chassisnummer

Merk/type

: Merk/type

Datum deel 1

: Datum deel 1

Datum inzet

: Datum inzet

Catalogusprijs excl. BTW

: Catalogusprijs excl. BTW

Opties excl. BTW

: Opties excl. BTW

Accessoires excl. BTW

: Accessoires excl. BTW

Totaalbedrag BPM

: Totaalbedrag BPM

Totaalbedrag voertuig : Totaalbedrag voertuig

( bedrag excl. BTW/incl. BPM )

Naam verzekeringsmij.

: Naam verzekeringsmij.

Naam tussenpersoon

: Naam tussenpersoon

Adres

: Adres

Postcode/woonplaats

: Postcode/woonplaats

Telefoon/fax

: Telefoon/fax

Polisnummer:

: Polisnummer

WA eigen risico

: WA eigen risico

Casco eigen risico

: Casco eigen risico

per gebeurtenis
per gebeurtenis

Bovenstaand voertuig kan niet worden afgeleverd voordat dit document volledig ingevuld
en ondertekend retour is bij Naam Leasemaatschappij

Verzekeringsverklaring
Klant verklaart hiermede het voertuig, zoals boven aangegeven, te verzekeren bij vermelde verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde
assuradeur.

Verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde assuradeur verklaart hiermede, dat;
1.

het leasevoertuig verzekerd wordt voor boven aangegeven risico vanaf datum inzet;

2.

zo spoedig mogelijk een kopiepolis verzonden wordt aan de leasemaatschappij, met vermelding van de leasemaatschappij als
eigenaar van het voertuig, alsmede vermelding van de meestbegunstigde clausule ten gunste van de leasemaatschappij;

3.

bij eventuele beëindiging of ingrijpende wijziging van de verzekering de leasemaatschappij tijdig schriftelijk geïnformeerd zal worden,
met handhaving van de oorspronkelijk verleende verzekeringsdekking tot 10 dagen na datum van het bericht.

4.

indien lessee haar verplichting tot tijdig betalen van de verzekeringspremie niet nakomt, zij de leasemaatschappij hier binnen 10 dagen
na het ontstaan van de betalingsachterstand van in kennis stelt.

De leasemaatschappij verklaart hiermede dat bij eventuele beëindiging van de verzekering of technische wijziging van het voertuig, alsmede bij
wijziging van het morele risico, dit zo spoedig mogelijk zal worden gemeld aan de verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde assuradeur.

Voor akkoord, namens

Voor akkoord, namens

Voor akkoord, namens

de leasemaatschappij

de klant

verzekeringsmaatschappij
( handtekening + bedrijfsstempel )

