Akkoordverklaring
Algemeen
Wij vinden het belangrijk u voor het afsluiten van een verzekering juist en volledig te informeren over
de door u af te sluiten verzekering, onze dienstverlening en ons bedrijf. Ook vragen wij uw akkoord op
een aantal zaken die noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een verzekering. In deze
(akkoord)verklaring hebben wij deze informatie en akkoordverklaringen voor u op een rijtje gezet.
Belangrijke informatie voor het afsluiten van een verzekering
Algemeen
 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de
verzekeringsovereenkomsten betreffen onderworpen aan Nederlands recht.
Klachten
 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan Aon Nederland
C.V. t.a.v. Compliance, Postbus 518 3000 AM Rotterdam.
 Ook kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 333 89 99. Wanneer u geen gebruik wilt
maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of de uitkomst
hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
Statutaire gegevens
 Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland
C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.
Uw gegevens
 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens
raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en
fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie
www.stichtingcis.nl.
Geldigheidsduur verzekering
De verzekering wordt veelal gesloten voor onbepaalde tijd. De verzekeringnemer heeft de
mogelijkheid de verzekering dagelijks op te zeggen, dit conform de polisvoorwaarden.
Bedenktijd verzekering
Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de
verzekerde, nadat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen, de verzekering ongedaan kan
maken. Hierbij geldt het volgende:
 de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
 de bedenktijd gaat in op het moment dat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen;
 de verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;
 wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te
ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;
 op contracten waarvan, met instemming van de verzekerde, de (voorlopige) dekking ingaat
voordat die bedenktijd is afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.
Betaalmogelijkheden
Er zijn verschillende betaalmogelijkheden waarop u de (maandelijkse) verzekeringspremie kunt
voldoen. In het aanvraagformulier heeft een keuze kunnen maken voor een van deze
betaalmogelijkheden. Hieronder geven wij een toelichting op de verschillende mogelijkheden.
 Automatische Incasso: in dit geval machtigt u Aon om de verzekeringspremie maandelijks van
het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.
 AcceptEmail: AcceptEmail is een nieuwe manier van rekeningen en betaalopdrachten
versturen. Het combineert het veelgebruikte e-mail met de snelheid en het gebruiksgemak van
internetbetalen. AcceptEmail is eigenlijk een digitale acceptgiro.
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Acceptgiro: kiest u voor betalen per acceptgiro dan sturen wij u maandelijks per post een
acceptgirokaart om de premie te voldoen.

Assurantiebelasting
 De assurantiebelasting voor verzekeringen is 21%. De assurantiebelasting maakt deel uit van
uw maandelijkse premie. Voor de volgende verzekeringen betaalt u geen assurantiebelasting:
o ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
o ziekte- en ziektekostenverzekeringen;
o werkloosheidsverzekeringen;
o verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen, die
bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus
bijvoorbeeld geen privévliegtuig);
o transportverzekeringen;
o herverzekeringen.
Bij verzekeringspakketten wordt de vrijstelling toegepast op het aan de vrijgestelde verzekeringen toe
te rekenen gedeelte van de premie.
Akkoordverklaringen
Voordat wij de verzekering voor u kunnen afsluiten hebben wij op een aantal zaken uw akkoord nodig.
Wanneer u akkoord gaat met deze akkoordverklaring geeft u een akkoord op de volgende zaken:
Elektronische berichtgeving
Indien aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer voor elektronische berichtgeving kiest, gaat hij/zij hierbij
akkoord met het toezenden van elektronische facturen en berichten inzake producten en diensten van
Aon Nederland C.V. Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer gaat hierbij akkoord met het ontvangen
van een digitale polis.
Commerciële benadering middels e-mail
Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze
worden door Aon Nederland C.V. verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens
financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Automatische incasso
Indien u voor automatische incasso als betaalwijze heeft gekozen verleent de aanvrager/kandidaatverzekeringnemer hierbij tot wederopzegging machtiging aan Aon Nederland C.V. voor automatisch
betalen. In dit geval machtigt u tot wederopzegging Aon Nederland C.V. de premie voor de
aangevraagde verzekering(en) van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven vermeerderd met
transactiekosten. De termijn voor het recht van terugboeking van een afschrijving is 56 dagen nadat
het bedrag van uw bankrekening is afgeschreven.
Voorwaarden en Dienstenwijzer
Door deze verklaring voor akkoord te bevestigen verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer
dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking,
en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel
vormende, voorwaarden van verzekering. Tevens verklaart verzekeringnemer zich akkoord met de
inhoud van de Dienstenwijzer.
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Afsluitend
Belangrijk: lees voor het afsluiten van deze verzekering de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht.
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in een
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende
derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt.
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen
waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig
mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit
ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot
misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar tevens het recht de
verzekering op te zeggen.
2. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden,
maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter
verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen
met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van
verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW gelden ten aanzien van de
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te
zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd
voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het digitale
aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in
relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest
begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van
belang konden zijn.
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