
TOELICHTING OP DE VRAAG NAAR STRAFRECHTELIJK VERLEDEN 
Het is van belang te weten of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in aanraking is 
geweest met politie of justitie als verdachte, of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in 
verband met: 

▪ enig misdrijf -of poging daartoe- als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in 
geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging; 

▪ enig (ander) misdrijf – of poging daartoe- gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het 
leven; 

▪ overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten. 
 
Rechtzaak of schikking. 
Indien dit het geval is, geeft u dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is 
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn 
gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geeft u dan aan of er sprake is geweest van 
een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot 
stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT 
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. 
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen 
worden meeverzekerd. 
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig 
mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan 
dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de verzekering wordt 
opgezegd. 
 

PERSOONSGEGEVENS 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door 
Assicuro Assuradeuren B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketing activiteiten, ter voorkoming en bestrijding van 
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Zie privacyverklaring.  In verband met een verantwoord acceptatiebeleid 
kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. Doelstelling hiervan is risico’s te 
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. 
Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl of onder belangrijke informatie op onze website. 
 

KLACHTENINSTANTIES 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van 
Assicuro Assuradeuren B.V. worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u 
niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl. Wie geen gebruik wil maken van de 
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het 
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. 
 

https://www.assicuro-assuradeuren.nl/over-ons/beleid
http://www.stichtingcis.nl/
https://assicuro-assuradeuren.nl/uploaded/documenten/Overige/Stichting_CIS.pdf


BEDENKTIJD 
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u 
de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij 
geldt het volgende: 

1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen; 
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft 

ontvangen; 
3. De verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben; 
4. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te 

ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; 
5. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de 

bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing. 
 

NEDERLANDS RECHT 
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 


