
Plezier verzekerd

PAARDENTRAILER
VERZEKERINGNaam verzekeringsadviseur Hippo Zorg B.V., Postbus 2300, 5202 CH 's-Hertogenbosch, Tel. 073 - 64 19 419, Fax. 073 - 64 30 034 agentennummer 5009

Betreft:  � nieuwe verzekering   voorgestelde ingangsdatum � wijziging verzekering       polisnr.

1. Verzekeringnemer

naam en voorletters geboortedatum        � m � v

straat huisnummer             

plaats                                       postcode                                      bank-/gironummer

telefoonnummer                                      huidig beroep/bedrijf

nationaliteit e-mailadres

2. Te verzekeren paardentrailer (Gebruik uitsluitend recreatief, niet voor verhuur).

huidige cataloguswaarde  1 merk    type

chassisnummer kenteken/nr. bouwjaar gewicht                    kg

Is de paardentrailer uw eigendom?       � ja    � nee, svp toelichten
Bent u de eerste eigenaar?                  � ja   � nee Wordt de paardentrailer wel eens uitgeleend? � ja    � nee
Verblijft de trailer langer dan 3 maanden buiten Nederland?   � nee   � ja,  waar                                             hoe lang 
Waar wordt de paardentrailer gewoonlijk gestald?     straat                                                                             plaats

3. Premiebetaling
� per acceptgiro          � automatische incasso

4. Vorige verzekeringen/schadevrije jaren
Heeft u eerder een verzekering voor een paardentrailer gehad?
� nee   � ja, naam vorige verzekeraar                                                                                                polisnummer
Heeft u in de laatste 5 jaar (diefstal)schade aan of met een paardentrailer gehad?
� nee   � ja, svp toelichten

5. Overige mededelingen
Is aan de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?  � nee   � ja, graag toelichten

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van de aanvraag van belang zou kunnen zijn, zoals een strafrechtelijke veroordeling binnen de afgelopen 8 jaar
van de aanvrager en andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze verzekering?  � nee   � ja, graag toelichten

Plaats                                                       Datum Handtekening verzekeringnemer

A a n v r a a g  P a a r d e n t r a i l e r v e r z e k e r i n g

615.11

Als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Z ie www.stichtingcis.nl.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: - de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost - de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag - de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende. Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

TOELICHTING MEDEDELINGSPLICHT
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier 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 uw eigen wetenschap 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 beant-
woorden. 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 mede-
delen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. Indien u niet of 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.

Strafrechtelijk verleden
Bent u 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 in verband met: • wederrechtelijk verkregen of te ver-
krijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; • wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht
tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; • overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten? Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen
welke voorwaarden de schikking totstandkwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaatverzekeringnemer dat hij een verzekering wil
sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
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Om uw paard goed en veilig te vervoeren hebt u een

trailer aangeschaft. Toch kan er van alles gebeuren met

uw trailer. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje.

Juist daarom heeft de Europeesche een verzekering ont-

wikkeld speciaal voor paardentrailers. Op die manier kunt

u ontspannen en goed verzekerd met uw paard op pad.

De Paardentrailerverzekering is geldig in Nederland, België

en Luxemburg en tot 100 km over de grens in Duitsland.

Deze verzekering kent onder andere de volgende dekkin-

gen:

• Aansprakelijkheid (tot 1 500.000,- per gebeurtenis)

• Brand/diefstal

• Storm

• Aanrijding

• Eigen gebreken/constructie- of materiaalfouten

• Schade toegebracht door uw eigen paard

• Vergoeding bij uitval van de trailer

Voor detailinformatie verwijzen wij u naar de site:

www.hippozorg.nl

w w w . h i p p o z o r g . n l  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  

Om uw paard goed en veilig te vervoeren hebt u een trailer aangeschaft. Toch kan er van alles 

gebeuren met uw trailer. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje. Niet alleen kunt u zelf of 

een ander de trailer beschadigen, ook uw eigen paard kan behoorlijke schade toebrengen aan het 

vervoermiddel. Een belangrijke reden dus om uw aanschaf goed te verzekeren. Dat kan met de

Europeesche Paardentrailerverzekering.

Preventie
Het is verplicht de paardentrailer tegen diefstal te beveiligen

door middel van een goedgekeurd koppelingslot.

Schadevergoeding
Als u schade heeft en het herstel daarvan is mogelijk, dan

worden de herstelkosten vergoed. Is herstel niet mogelijk dan

geldt de volgende schadevergoeding.

nieuwwaarde:

- nieuw gekochte trailers jonger dan 60 maanden

nieuwwaarde met vaste afschrijving:

- niet nieuw gekochte trailers jonger dan 60 maanden

- trailers met een leeftijd tussen 60 en 84 maanden

dagwaarde:

- trailers met een leeftijd van 84 maanden en ouder

Het eigen risico bedraagt per schadegeval 1 75,-.

5 jaar nieuwwaarde
Bij een nieuw aangeschafte trailer niet ouder dan 5 jaar,

wordt het verzekerd bedrag jaarlijks aangepast overeen-

komstig het prijsindexcijfer volgens de berekening door

het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo blijft uw trailer

dus 5 jaar lang goed verzekerd tegen de dan geldende

nieuwwaarde.

Premie
De jaarpremie van de Paardentrailerverzekering bedraagt

1,375% over de huidige cataloguswaarde van uw trailer.

Er geldt een minimum van 1 35,-. De poliskosten zijn 

1 3,50. Over premie en kosten is 7% assurantiebelasting

verschuldigd.

A l l e s  o v e r  d e  P a a r d e n t r a i l e r v e r z e k e r i n g

Maar liefst 5 jaar nieuwwaarde!

Vergoeding bij uitval trailer!

Kortom: goed verzekerd op pad, dat kan
met de Paardentrailerverzekering van 

de Europeesche, dé vrijetijdverzekeraar
van Nederland.

voor meer informatie kijk op www.verzekerjepaard.nl

www.verzekerjepaard.nl


