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Voorlopige dekking voor Paardenvrachtauto’s
Bij het opgeven van een paardenvrachtauto voor de voorlopige dekking zijn de volgende zaken van belang om door te geven
via de telefoon of in (het opmerkingenveld van) het contactformulier.
•
•
•
•
•
•

Uw naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats.
Vergeet ook niet uw telefoonnummer of emailadres te vermelden.
Het moment vanaf wanneer uw vrachtauto verzekerd moet worden. Met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Het kenteken en de meldcode (laatste 4 cijfers van het chassisnummer) van de auto.
De door u gewenste dekking (Enkel WA of WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco)
Vermeld bij Beperkt Casco ook de dagwaarde van de auto en bij Volledig Casco de nieuwwaarde.

Let op!
U kunt geen auto’s in dekking geven met een waarde voor een Casco dekking van meer dan € 100.000,00.
U kunt geen auto’s in dekking geven voor een Volledig Casco dekking die ouder zijn dan 10 jaar. Kan wellicht later in overleg.
U kunt geen auto in dekking geven als u als bestuurder niet in het bezit bent van een geldig rijbewijs of wanneer er
aantekeningen op uw rijbewijs zijn gesteld.
Eventuele schades tijdens de periode van voorlopige dekking dienen binnen 24 uur gemeld te worden.
Bijzonderheden welke van belang zijn bij een voorlopige dekking
De verzekeraar verleent voorlopige dekking onder voorbehoud dat u als verzekeringnemer en het te verzekeren risico zonder
beperkingen op basis van het later door u ingevulde aanvraagformulier kan worden geaccepteerd.
Mocht op grond van de gegevens uit het aanvraagformulier en/of op basis van de gegevens uit de controles door de
verzekeraar besloten worden dat acceptatie van het risico niet mogelijk is, dan komt de voorlopige dekking met
terugwerkende kracht te vervallen.
De voorlopige dekking is onder voorbehoud van de resultaten van de controle van de gegevens bij de Stichting CIS te Den
Haag en de Compliancy Check van ABZ. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid en naleving van de
sanctiewetgeving worden uw gegevens geraadpleegd.
Daarnaast is de voorlopige dekking onder het voorbehoud dat er bij de verzekeraar geen achterstand in premiebetaling
bestaat.

Equine Risk Paardenverzekeringen worden ondergebracht bij Xcellent Horse Insurance B.V.
Xcellent Horse Insurance B.V. is een onderdeel van W.A. Hienfeld Holding B.V.

