
Eerder ver
zekerd
en schade

Bestaat of bestond er  
al een verzekering? c ja c nee

zo ja, bij welke maatschappij?

Werd deze verzekering door de vorige maatschappij opgezegd?
c ja c nee

Aantal schadegevallen, soort en hoogte van de schade in de laatste 5 jaar:

Persoonlijke 
Gegevens

naam/firma voornaam

straat postcode, plaats

telefoon fax

email telefoon aan boord

Algemene 
Gegevens

scheepsnaam Aard van het schip Vlag

Draagvermogen in ton Bouwjaar Vermogen
PK kW

Waterverplaatsing bij passagiersschepen
cbm

Passagierscapaciteit
personen

Welke goederen worden overwegend verscheept?

Worden volgende goederen verscheept:
c containers c zware vracht  c los cement  c explosieve lading  c auto‘s of andere vaartuigen

Vaargebied

Classificatiemaatschappij

Hypothecaire schuldeiser

Kenmerk van de verzekerde (bijv. eigenaar, rompbevrachter, bevrachter, tijd/reisbevrachter)

Gegevens  
betreffende  
casco
verzekering

Casco-verzekeringswaarde
EUR

Schadevergoeding aan derden-verzekeringswaarde
EUR

Bergingskosten wrak-verzekeringswaarde
EUR

Welke verzekeringsvoorwaarden liggen ten grondslag aan de cascoverzekering?

Dekkingssom Welke dekkingssommen zijn gewenst? Totaalbedrag voor persoonlijke, materiële en/of vermogensschade 
per schip/risico jaarlijks tweevoudig aan een maximum gebonden, echter max. € 75 miljoen per jaar c € 10 mln. c € 25 mln. c € 50 mln.

Aanvang van de 
verzekering

gewenste begindatum contract
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Makelaar/ 
Bemiddelaar/ 
Vertegen
woordiging

naam/voornaam telefoon

straat fax

postcode, plaats email

Vertegenwoordigingsnummer BNrB

De vragenlijst maakt – refererend naar de aangegeven risicoverhoudingen en gevaarverhogende omstandigheden – deel uit van het contract. De omvang van de 
verzekeringsdekking wordt bepaald door de voorwaarden van het verzekeringscontract. Schrappingen, doorhalingen of andere tekens of onbeantwoorde items 
gelden als ontkenning. De verzekeraar houdt zich het recht voor bijkomende gegevens op te vragen. Onjuiste opgaven over de gevaarsomstandigheden of het 
bedrieglijk verzwijgen van andere gevaarsomstandigheden geven de verzekeraar het recht zich terug te trekken of te verzaken aan de verzekeringsdekking. In het 
geval van bedrieglijke misleiding kan de verzekeraar het verzekeringscontract aanvechten.
Onafhankelijk van de opgaven in deze vragenlijst blijft echter de omvang van de verzekeringsdekking bepaald door de bepalingen van het verzekeringscontract en 
de daarin eventueel geformuleerde uitsluitingen resp. beperkingen betreffende de dekkingen. Alleen de verzekeringsnemer is verantwoordelijk voor de juistheid 
en volledigheid van de opgaven in de vragenlijst, ook wanneer een andere persoon dit neerschrijft. Bij ontbrekende of onvolledige antwoorden op de vragen kan de 
verzekeringsnemer zich niet beroepen op het feit dat deze opgaven mondeling met de bemiddelaar gemaakt werden.

Hand
tekeningen

Plaats, datum Handtekening bemiddelaar Handtekening belanghebbende

Vragenlijst transport en
aansprakelijkheidsverzekering 
Allianz Esa EuroShip
Friedrichsplatz 2 · D-74177 Bad Friedrichshall
telefoon + 49.71 36.95 13 - 3 13 · fax + 49.71 36.95 13 - 3 43 
info@allianz-esa.de · www.allianz-esa.de

c € 75 mln.
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