Rialto.Tóch verzekerd

Aanvraagformulier
Praalwagenverzekering 2016

Toelichting
U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade
misschien geen schadevergoeding.
Doe het volgende en voorkom zo problemen:
- Beantwoord alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
- Worden anderen of eigendommen van anderen ook verzekerd? Geef dan alle informatie van deze personen juist en
volledig door. Het is dus verstandig om deze vragen ook aan hen te stellen!
- Hebben wij volgens u bepaalde informatie al? Beantwoord ook dan alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
- Heeft u dit aanvraagformulier verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent bepaalde informatie aan ons door te geven?
Geef deze informatie dan alsnog aan ons door. Dit hoeft niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering
hebben geweigerd.
Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan kunnen wij uw aanvraag weigeren of een eventuele schade
niet of niet volledig betalen. Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle
informatie van u hadden gehad? Dan mogen wij de verzekering opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen
misleiden.
Naam tussenpersoon
Rekening-courant nummer

Subnummer

Welke vragen vult u in:
- Vraagt u deze verzekering aan voor uzelf of namens een groep vrienden voor een praalwagen?
Dan vult u vraag 1, 2, 3, 4 en 5 in.
- Vraagt u deze verzekering aan namens alle deelnemers aan een optocht die uw vereniging organiseert?
Dan vult u vraag 3, 5 en 6 in. U moet bevoegd zijn om namens de vereniging te handelen.
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Gegevens verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)

2

Gegevens trekkend voertuig / praalwagen
Naam en voorletter(s) eigenaar
Naam en voorletter(s) bestuurder
Geboortedatum bestuurder
Rijbewijs categorie

A

B

C

D

E

T

Ja

Nee

Merk / Type
Kenteken / Chassisnummer

Is het trekkend voertuig*/de praalwagen APK-goedgekeurd, of is er
een verklaring van technische deugdelijkheid aanwezig?

Een voorbeeld van de verklaring voor technische deugdelijkheid kunt u vinden op www.rialto.nl onder ‘downloads’
*dit geldt niet voor tractoren.

Indien niet aan deze eis voldaan wordt, is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.
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Veiligheid passagiers
Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de volgende eisen
voldaan te worden:
- De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, dienen achter een omheining te
staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en
nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
- De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.
Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.
Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden. Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringnemer.

A. Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de
praalwagen/platte kar?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

B. Bevinden de personen op de praalwagen/platte kar (exclusief de bestuurder) zich
achter een omheining van minimaal 1,20 m hoog, welke nagelvast aan het object
is gemonteerd, of zijn zij deugdelijk gezekerd aan het object?
C. Is de bestuurder minimaal 18 jaar oud én in bezit van het wettelijk voorgeschreven
rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig?
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Gegevens optocht
Geef aan aan welke optocht(en) uw praalwagen deelneemt.

Optocht

Datum

Beginplaats

Eindbestemming

1
2
3
4
5
6
7

5

Gewenste dekking

P Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.)

Geef aan waarvoor u de verzekering wilt afsluiten.
premie € 90,- per object per optocht**

Ongevallen
De ongevallenverzekering is alleen mogelijk in combinatie met de aansprakelijkheidsdekking.

Combinaties Ongevallen In-/opzittenden
bij overlijden

bij blijvende invaliditeit

premie**

combinatie 1

€ 10.000,-

€ 20.000,-

€ 25,- per object per optocht

combinatie 2

€ 20.000,-

€ 40.000,-

€ 50,- per object per optocht

** De premies zijn exclusief € 15,- poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de
ongevallenpremie.
Bij een vereniging geldt de gekozen optie bij de dekking voor de ongevallenverzekering voor alle deelnemende
praalwagens.
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Gegevens van vereniging
Naam van vereniging
Naam van contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Datum van optocht
Beginplaats

Eindbestemming

Geef aan wie de deelnemers zijn aan de optocht die uw vereniging organiseert.

Naam en voorletter(s)
bestuurder

Merk / type

Kenteken / chassisnummer

Geboortedatum bestuurder

Zijn de trekkende voertuigen*/de praalwagens APK-goedgekeurd, of zijn er
verklaringen van technische deugdelijkheid aanwezig?

Ja

*dit geldt niet voor tractoren.

Indien niet aan deze eis voldaan wordt, is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.

Ruimte voor een toelichting of bijzonderheden:

Nee

Belangrijk
Lees, voordat u dit aanvraagformulier ondertekent, de toelichting over de mededelingsplicht door. U vindt deze toelichting
aan het begin van het formulier.

Waarmee gaat u akkoord als u ondertekent?
U gaat met het volgende akkoord:
• het sluiten van deze verzekering;
• de dekking van deze verzekering zoals in de voorwaarden* is omschreven;
• alle voorwaarden* van deze verzekering;
• dat wij bij de beoordeling van deze aanvraag gegevens uit externe databanken gebruiken.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats en datum

Handtekening

Ri A PRW 0116W

* U kunt de (aanvullende) voorwaarden van de motorrijtuig- en ongevallenverzekering downloaden van onze website www.rialto.nl.

Rialto Verzekeringen is een handelsnaam van de
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minuut tot een maximum van € 10,- per gesprek.
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