
Aanvraagformulier Pechhulp Verzekering
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How can we help?

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon : 

Auto-/motorgegevens

Kenteken :

Merk auto/motor :  auto     motor

Model/type auto/motor :

Afgiftedatum kenteken deel 1:

Verzekeringnemer 

Naam en voorletters:   man     vrouw

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode:       Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Ingangsdatum 

Deze verzekering gaat in, tenminste 5 dagen na het invullen van dit formulier.

Gewenste dekking*

  Pakket 1  Pechhulp in Nederland exclusief woonplaats  € 30,50 per jaar

  Pakket 2  Pechhulp in Nederland inclusief woonplaats € 49,00 per jaar

  Pakket 3  Pechhulp in Nederland exclusief woonplaats + Europa € 58,00 per jaar

  Pakket 4  Pechhulp in Nederland inclusief woonplaats + Europa € 72,50 per jaar

  Extra module auto  Pechhulp voor aanhangwagen (alleen i.c.m. Pakket 4) € 9,00 per jaar

  Extra module motor Vervangende motor € 22,50 per jaar

  Toeslag  Auto/motor ouder dan 12 jaar € 20,00 per jaar

* Premies zijn exclusief assurantiebelasting

Deze aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie door Allianz Global Assistance.

Ondergetekende machtigt AGA International SA (Allianz Global Assistance) tot automatische incasso van de (jaarlijks) verschuldigde premie. Bij stornering van de te  incasseren 
premie wordt de dekking automatisch door Allianz Global Assistance opgeschort.

IBAN:

U kunt de Pechhulp Verzekering in laten gaan op het moment dat uw huidige pechhulp afloopt. U betaalt ook pas op de gewenste ingangsdatum. 

Verklaring
Heeft u nog iets toe te voegen wat voor het beoordelen van deze aanvraag door Allianz Global Assistance van belang zou kunnen zijn?

  nee      ja, graag toelichten :

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Omstandigheden die voor Allianz Global Assistance van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld 
een opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht jaar, zijn niet 
verzwegen of onjuist voorgesteld.

 
   Plaats:                                        Handtekening:                                       Datum:  


