
AANVRAAGFORMULIER 
ONGEBOREN VEULENVERZEKERING 
BEPERKT OF UITGEBREID

Bezoekadres:
Turfschip 11, 8447 DM Heerenveen

Postadres:
Postbus 131, 8440 AC Heerenveen

Telefoon: 0513 62 22 75
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DEKKING

VOORWAARDEN

PREMIE

VOORDEEL

POLISKOSTEN

VERZEKERING

VERZEKERINGNEMER

GEGEVENS DRACHTIGE MERRIE

Veulenverzekering Beperkt  Dekking geldt als er sprake is van doodgeboren worden, sterven, respectievelijk noodzakelijk afmaken, 
    binnen 2x 24 uur na de schade veroorzakende gebeurtenis of na het constateren van de eerste 
    ziekteverschijnselen.
Veulenverzekering Uitgebreid  Dekking geldt als er sprake is van doodgeboren worden, sterven, respectievelijk noodzakelijk afmaken en   
    blijvende volledige ongeschiktheid voor gebruik.

• De ongeboren veulenverzekering is van toepassing voor de periode van 10 maanden na de laatste dekdatum tot en met 4 maanden na 
 de geboorte.
• De eventuele uitkering is 90% van de verzekerde waarde.
• Bij een tweelingdracht, wordt geen schadevergoeding uitgekeerd als één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of binnen   
 4 maanden na de geboorte blijvend ongeschikt wordt, komt te overlijden of moet worden geëuthanaseerd. Als beide veulens mismaakt   
 dood of mismaakt geboren worden of binnen 4 maanden na de geboorte blijvend ongeschikt worden, komen te overlijden of moeten 
 worden geëuthanaseerd, dan wordt er wel een schadevergoeding uitgekeerd.
• De ongeboren veulenverzekering kan niet meer worden afgesloten met ingang van het jaar waarin de dragende merrie 20 jaar wordt.
• De meest actuele polisvoorwaarden zijn van toepassing, zie website www.efo.nl.

Veulenverzekering Beperkt  : 8% (exclusief assurantiebelasting) bij een verzekerde waarde t/m € 2.500.
     : 9% (exclusief assurantiebelasting) bij een verzekerde waarde van € 2.501 en hoger.
Veulenverzekering Uitgebreid  : 13,5% (exclusief assurantiebelasting) bij een verzekerde waarde t/m € 2.500.
     : 14,5% (exclusief assurantiebelasting) bij een verzekerde waarde van € 2.501 en hoger.

Wanneer de dragende merrie bij EFO Paardenverzekering verzekerd is, dan wordt bovenstaande premie met 1% verlaagd.

Wij brengen € 10,- (exclusief assurantiebelasting) aan poliskosten in rekening.

Gewenste ongeboren veulenverzekering   Beperkt      Uitgebreid
Te verzekeren waarde €     (ten hoogste 3 maal het dekgeld met een maximaal verzekerde waarde van € 5.000)

Naam - Voorvoegsels - Achternaam

Geboortedatum                       Vrouw    Man 

Straat - Huisnummer

Postcode - Woonplaats

Telefoonnummer        E-mail

Rekeningnummer. (IBAN)

U verzekert als?                Particulier    Bedrijfsmatig, K.v.K. nummer

Hoe wilt u betalen?               Automatische incasso, éénmalige SEPA machtiging eveneens ondertekenen (z.o.z.)      Nota

Naam 

Geboortedatum       

Naam van de vader

Dekdatum

Naam dekhengst

Is de dragende merrie bij EFO Paardenverzekering verzekerd?    Ja, Polisnummer     Nee

Ras

Stamboeknr. / Chipnr.      

Vader van de moeder

Werpdatum

Dekgeld

 



AANVULLENDE GEGEVENS

MEDEDELINGSPLICHT

SLOTVERKLARING EN ONDERTEKENING

SEPA MACHTIGING

KLACHTENREGELING

Hoeveel drachtige merries zijn op het stallingsadres aanwezig?        

Heeft één van de andere merries op het stallingsadres in het afgelopen seizoen een veulen verworpen, of een dood veulen gebracht?   Ja1  Nee

Heeft er de afgelopen 12 maanden een besmettelijke ziekte, infectie of virus op het stallingsadres geheerst?     Ja1  Nee

Is de merrie onder behandeling van een dierenarts geweest?          Ja1  Nee

Heeft zich bij de merrie een omstandigheid voorgedaan welke van invloed kan zijn op de huidige dracht?     Ja1  Nee

Is de betreffende merrie een draagmerrie?           Ja     Nee

Is dit de eerste drachtigheid van de op dit formulier aangeboden merrie?        Ja    Nee*

*) Indien nee, heeft de merrie al eens: een vroeggeboorte gehad?         Ja1  Nee

     een dood veulen?          Ja1  Nee

     een mislukte dracht?         Ja1  Nee

Wordt de merrie volgens voorschrift ontwormd en gevaccineerd?          Ja    Nee1

Heeft de merrie ooit koliek gehad of enige ander vorm van darmstoornis?         Ja1  Nee

Heeft de merrie een afwijking of (stal)gebrek?           Ja1  Nee

Heeft de merrie ooit een ziekte, aandoening of ongeval gehad?          Ja1  Nee

1) het gegeven antwoord s.v.p. toelichten in een apart document

Als u een verzekering bij EFO Paardenverzekering aanvraagt heeft u een mededelingsplicht. Dat betekent dat de door u verstrekte informatie
juist is en u de gestelde vragen eerlijk en juist moet beantwoorden, ook wanneer wij volgens u bepaalde informatie al hebben. Bent u achteraf
informatie vergeten door te geven, doe dit dan alsnog. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de aanvraag en het verloop van
de verzekering. De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars” is hierbij van toepassing. U kunt deze gedragscode vinden op de
site www.verzekeraars.nl.

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat:
- U bij ons een verzekering wilt afsluiten en kennis heeft genomen van en akkoord gaat met, onze (polis)voorwaarden en de verzekeringskaart
  die van toepassing is. Deze zijn te vinden op onze website www.efo.nl. Op verzoek worden deze toegezonden.
- De gegeven antwoorden volledig en juist zijn.
- U de (volgens deze aanvraag) opgemaakte polis in ontvangst zult nemen en de verschuldigde premie en kosten zult betalen.

Tevens verklaart u dat in de laatste acht jaar voor het afsluiten van deze verzekering:
• hebben wij of een andere verzekeraar, géén met u afgesloten verzekering opgezegd;
• hebben wij of een andere verzekeraar, niet geweigerd een verzekering met u af te sluiten of een verzekering te wijzigen;
• u niet in aanraking bent geweest met politie of justitie als verdachte of voor het uitvoeren van een opgelegde strafmaatregel;
• u niet betrokken bent geweest bij een verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling;

Uw eventuele toelichting op een van deze punten kan, ter attentie van onze directie, worden meegezonden met het aanvraagformulier.

Plaats      Datum     Handtekening

Door ondertekening geeft u toestemming aan EFO Paardenverzekering, Turfschip 11, 8447 DM Heerenveen (incassant ID:
NL11ZZZ010017410000), om een éénmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen voor het afschrijven van de premie (inclusief kosten en
assurantiebelasting) voor deze aangevraagde verzekering. Bij uw polis ontvangt u een specificatie van de afschrijving met daarbij het kenmerk
van deze machtiging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. De voorwaarden kunt u bij uw bank opvragen.

Plaats      Datum     Handtekening

Als u ontevreden bent over deze verzekeringsaanvraag, of over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Meld deze schriftelijk 
aan de directie van EFO Paardenverzekering. Bij voorkeur via het klachtenformulier op onze site www.efo.nl /klachten.


