
ABN AMRO BedrijfsPolis

Aanvraagformulier voor 
personen- of bestelauto 

Let op: u kunt met dit formulier alleen een motorrijtuigenverzekering wijzigen/aanvragen als u voldoet aan onderstaande eisen. U krijgt dan 5 dagen 
voorlopige dekking. Wanneer u uw polis ontvangt, is de aanvraag goedgekeurd. Voldoet u niet aan onderstaande eisen? Belt u ons dan binnen 
kantoortijden op 038 - 496 86 63. Wij helpen u graag verder.

U heeft een ABN AMRO BedrijfsPolis met een personenauto- of bestelautoverzekering;

Het te verzekeren motorrijtuig heeft een Nederlands kenteken en een maximale cataloguswaarde van €90.000;

Het te verzekeren motorrijtuig wordt niet gebruikt voor koeriers- of bezorgdiensten;

Het te verzekeren motorrijtuig is geen: vrachtwagen, bakwagen, taxi, camper, lesauto, oldtimer, quad, trike- of diplomatenauto.

Naam bedrijf: 

BedrijfsPolisnummer:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Merk & type:

Ingangsdatum:

Meldcode:

Bouwjaar:

Kenteken:

Uw gegevens

Voertuig gegevens

Per direct
Per datum:
(dd-mm-jjjj)

De meldcode is de laatste 4 cijfers van het chassisnummer.

Voor de Casco en Beperkt Casco dekking van auto’s met een cataloguswaarde boven €50.000 is een goed werkend alarmsysteem met hellingshoekdetectie (voorheen klasse 3 SCM) verplicht. 

WA
WA + Beperkt Casco
WA + Compleet Casco

Ongevallen Inzittenden
Motorrijtuigen Rechtsbijstand
Schadeverzekering Inzittenden

Gewenste dekking

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar: 

Huidige kilometerstand:

Gewicht:
Bestelauto inclusief laadvermogen



2 Motorrijtuigenverzekering wijzigen

Cataloguswaarde exclusief BTW: 
Alleen invullen als u kiest voor de dekking: 
Beperkt Casco of Casco. 

Dit motorrijtuig komt in plaats van het  
motorrijtuig met kenteken: 
Alleen invullen indien van toepassing

Dit voertuig kan afgevoerd worden per: 
(dd-mm-jjjj) Alleen invullen indien van toepassing

€

Controleer het formulier goed en druk op verzenden. Wij sturen u vervolgens zo spoedig mogelijk de gewijzigde polis toe. U bent vanaf de door u opgegeven ingangsdatum verzekerd.

Ondertekening

Datum
(dd-mm-jjjj)

Naam

Verzenden
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