Formulier t.b.v. wijziging eigenaar polis
Gegevens polis
Polisnummer

:

Naam paard

:

Verkoopwaarde*

: €

Soort verzekering

:

Datum overdracht

:

Gegevens huidige eigenaar
Naam

:

Voorletters

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Gegevens nieuwe eigenaar
Naam

:

Voorletters

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

m/v

Geboortedatum
Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

E-mailadres
Ibannummer

:

Nieuw staladres

:

Naam en adres dierenarts
Hoeveel km woonachtig van
de stal

De premie voor deze verzekering is onderling verrekend.
De nieuwe eigenaar wenst een faktuur te ontvangen voor het resterende deel
van het huidige verzekeringsjaar.
Premiebetaling
per jaar
per kwartaal
per maand
Bij betaling per kwartaal of per maand wordt er een toeslag van 6% over de jaarpremie in
rekening gebracht. Indien u kiest voor premiebetaling per kwartaal of per maand is
automatische incasso verplicht. De machtiging tot automatische afschrijving van uw
bankrekening wordt verleend door ondertekening van dit formulier.

z.o.z. voor ondertekening

OVERIGE OMSTANDIGHEDEN
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van
een verzekering als thans aangevraagd ooit geconfronteerd met
een weigering, een opzegging of acceptatie onder beperkende
voorwaarden.
Zo ja, graag toelichten.

Ja / Nee**

Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste acht
jaar met justitie in aanraking geweest.
Zo ja, graag toelichten.

Ja / Nee**

Desgewenst kunt u deze informatie vertrouwelijk aan de directie sturen.

Middels ondertekening van dit formulier verklaren zowel de huidige eigenaar als de nieuwe
eigenaar akkoord te gaan met de overschrijving van bovenvermelde polis op naam van de
nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar verklaart afstand te doen van alle rechten die
ontleend kunnen worden aan deze polis en de nieuwe eigenaar accepteert alle rechten en
plichten voortvloeiend uit deze polis. Tevens verklaart de nieuwe eigenaar akkoord te gaan
met de geldende polisvoorwaarden.

Ondertekening
Huidige eigenaar

Nieuwe eigenaar

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening:

Handtekening:

* Indien de verkoopwaarde lager is dan de verzekerde waarde op de polis, behouden wij ons het recht
voor om deze verzekerde waarde te verlagen naar de verkoopwaarde.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.

