In te vullen door uw verzekeringsadviseur
Naam kantoor:

Relatienummer DAS:

Premie-incasso door:

 verzekeringsadviseur  DAS

Onderwerp

 Aanvraag nieuwe verzekering
 Wijziging bestaande verzekering met polisnummer:

1. Uw gegevens
 Dhr.  Mevr.

Voorletter(s):

Achternaam:

Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

2. Stel uw rechtsbijstandverzekering samen
Wat wilt u verzekeren?
U kunt kiezen uit twee dekkingen:
• DAS voor Onderweg – uitgebreid
Hiermee verzekert u uzelf, uw partner en/of kinderen voor juridische hulp bij problemen die ontstaan door deelname aan het verkeer.
Alle voertuigen en (lucht)vaartuigen zijn verzekerd. Is de verzekering alleen voor uzelf? Dan kunt u dat hieronder aangeven en krijgt u
korting op de premie.
• DAS voor Onderweg – met uw motorrijtuig
Deze rechtsbijstandverzekering is gekoppeld aan één motorrijtuig. U krijgt juridische hulp als u met dit motorrijtuig problemen krijgt.
Is deze verzekering voor uw oldtimer? Geef dat hieronder aan en u krijgt 25% korting op de premie.

Welke verzekering vraagt u aan?

Premie per maand

 DAS voor Onderweg – uitgebreid: voor mijzelf, mijn partner en/of kinderen

€ 8,05

 Ik ben alleenstaand en vraag de verzekering alleen voor mijzelf aan

€ 7,25

 DAS voor Onderweg – met uw motorrijtuig

€ 5,20

 Deze verzekering is voor mijn oldtimer

€ 3,91

Uw auto is een oldtimer als:
• u de auto alleen particulier gebruikt;
• de auto 40 jaar of ouder is; of
• de auto uiterlijk op 31 december 1987 voor het eerst in gebruik is genomen
en valt onder de overgangsregeling oldtimers van de Belastingdienst.

De premie die we hier vermelden, is inclusief 21% assurantiebelasting.
U betaalt geen polis- en administratiekosten.
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3. Contractduur
DAS biedt deze verzekering aan met een contractduur van 1 jaar. Na het eerste jaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand.

4. Ingangsdatum
Als ingangsdatum houden wij de dag aan waarop wij deze aanvraag ontvangen.
Wilt u dat de verzekering later ingaat? Geef dan hieronder aan op welke datum u de verzekering wilt laten ingaan.
De verzekering moet ingaan op::

5. Betaalgegevens
Betalingstermijn per:  jaar
Betalingswijze:

 maand

 automatische incasso (verplicht bij maandbetaling)  factuur

Betaalt u via automatische incasso? Vul dan ook de doorlopende machtiging SEPA in.

Doorlopende machtiging SEPA voor automatische incasso
IBAN (rekeningnummer):
Is de rekeninghouder ook de verzekeringnemer?

 ja  nee

Is de rekeninghouder iemand anders dan de verzekeringnemer? Dan hebben wij ook de volgende gegevens van de rekeninghouder nodig.

Gegevens rekeninghouder

 Dhr.  Mevr. Voorletter(s):

Achternaam:

Postadres:
Postcode:

Plaats:

Handtekening rekeninghouder:

Met deze handtekening geeft de rekeninghouder toestemming aan DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,
gevestigd aan De Entree 222, 1101 EE Amsterdam (Incassant ID NL23ZZZ331107540000), om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar de bank om een bedrag van de genoemde rekening af te schrijven. Ook geeft de rekeninghouder toestemming aan de bank
om doorlopend een bedrag van deze rekening af te schrijven volgens de opdracht van DAS. Als de rekeninghouder het niet eens is met
een afschrijving, kan hij deze laten terugboeken. Hiervoor moet hij binnen acht weken na de afschrijving contact opnemen met de bank.
Vraag de bank naar de voorwaarden.
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6. Uw akkoordverklaring
Om u een verzekering te kunnen aanbieden, moeten we weten wie en wat we verzekeren. Daarom is het belangrijk dat u de verklaring
hieronder goed leest en dat u naar waarheid antwoord geeft op de volgende vragen.
Let op: uw antwoorden gelden voor iedereen voor wie u de verzekering aanvraagt.
Waar hieronder ‘ik’ staat, bedoelen we dus u en alle andere verzekerden.
Ik verklaar het volgende:
• In de afgelopen vijf jaar ben ik niet strafrechtelijk veroordeeld.
• Er is mij nooit een verzekeringsaanvraag geweigerd of opgezegd. Ook is voor mij nooit een verzekering geaccepteerd met afwijkende
voorwaarden of een afwijkende premie.
• In de afgelopen vijf jaar heb ik geen conflict gehad waarvoor ik juridische hulp nodig had.
• Ik heb nu geen conflict. En ik krijg ook geen juridische hulp. Ik verwacht op dit moment niet dat ik juridische hulp nodig zal hebben.
Is deze verklaring akkoord?

 ja  nee, want:

 er is in de afgelopen vijf jaar een strafrechtelijke veroordeling geweest, namelijk:

 er is ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of met een afwijkende premie of voorwaarden geaccepteerd, namelijk:

 er is in de afgelopen vijf jaar juridische hulp nodig geweest voor:

 er speelt of dreigt nu een juridisch conflict, namelijk:

Heeft u meer ruimte nodig? Gebruik dan een extra vel voor uw toelichting.

7. Mededelingsplicht
U heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om alle vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk en naar
waarheid te beantwoorden. Denkt u dat iets al bij DAS bekend is? Dan moet u dat toch opgeven. Besef ook dat het niet alleen gaat om
uw eigen situatie, maar ook die van de andere personen voor wie u de verzekering aanvraagt.
De gegevens in deze aanvraag vormen de basis voor de verzekering die u afsluit. De antwoorden die u geeft kunnen ertoe leiden dat
DAS u een verzekering aanbiedt die anders is dan u op onze website of in de brochure heeft gezien. Bent u het niet met ons aanbod
eens? Dan kunt u dat natuurlijk weigeren, maar dan krijgt u geen verzekering bij ons.

Fraude
Geeft u ons onjuiste of onvolledige informatie? Dat kan een vorm van verzekeringsfraude zijn.
Bij verzekeringsfraude onderneemt DAS altijd actie. Wij kunnen dan bijvoorbeeld:
• als u juridische hulp krijgt, deze hulp stopzetten;
• uw verzekering beëindigen;
• uw gegevens laten opnemen in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland
werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS, meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl). Opname in dit register
heeft negatieve gevolgen als u een financieel product of verzekering aanvraagt;
• de gemaakte kosten op u verhalen. Op www.so-da.nl leest u hier meer over.
Met deze maatregelen willen wij ervoor zorgen dat eerlijke klanten niet te veel betalen. Meer informatie over het fraudebeleid van
DAS leest u op www.das.nl/fraude.
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