GarantiePlus - Aanvraagformulier - ouder dan 1 jaar (niet voor occasions)
1. Klantgegevens
Geslacht

De heer

Mevrouw

Voorletter(s)
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
E-mailadres

2. Gegevens GarantiePlus contract
Hier kun je de prijzenlijst vinden
Model

GarantiePlus Verzekering
Looptijd totaal

Maanden

Totaalkilometrage*

Km

Onderschreven door RCI, die ook handelt als verzekerings-tussenpersoon
voor verzekeraar MMA

€

Prijs

* Let op! Het contract eindigt wanneer de gekozen looptijd of totaalkilometrage is bereikt. Kies dus een juist aantal totaalkilometers. Het aantal totaalkilometers
dat je kiest dient inclusief de huidige kilometerstand van de auto te zijn.
Bijvoorbeeld: Rijdt u gemiddeld 10.000 km per jaar en u wilt met 2 jaar verlengen?
- Kies dan een totaalkilometrage van minimaal 40.000 km voor Renault (2 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar GarantiePlus = 4 jaar x 10.000 km = 40.000km)
- Kies dan een totaalkilometrage van minimaal 50.000 km voor Dacia (3 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar GarantiePlus = 5 jaar x 10.000 km = 50.000km)

3. Toestemming éénmalige incasso
Handtekening voor toestemming dat betaling door middel van automatische incasso van onderstaand rekeningnummer geschiedt:
Handtekening koper

Rekeningnummer BIC / IBAN

4. Contract

De begindatum van dit contract is de eerste dag na afloop van de fabrieksgarantie. De duur van dit contract, exclusief de duur van de fabrieksgarantie, is 1 jaar.
Indien het contract een looptijd heeft langer dan een jaar, dient de klant akkoord te gaan dat deze garantieverzekering langer loopt dan de standaard looptijd van
1 jaar, door het ondertekenen van dit document.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend d.d.

/

/

te

Handtekening koper

Naam:

5. Algemene voorwaarden
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de klant de algemene voorwaarden en de GarantiePlus verzekeringskaart te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend d.d.

/

/

te

Handtekening koper

Naam:

6. Aanvraag versturen
Ingevulde aanvraagformulieren kunnen verstuurd worden:
- per mail naar: services.nl@rcibanque.com
- per post naar: antwoordnummer 1880. 1110WD Schiphol-Rijk. T.a.v.: afdeling GarantiePlus (dit kan zonder postzegel)
Belangrijk! Vergeet niet de voor en achter kant van je kentekenkaart mee te sturen. De verzekering is namelijk alleen voor eerste eigenaren (dus niet voor occasions).

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de verzekeraar en door de Covéa Group, waartoe de verzekeraar behoort, als verwerkingsverantwoordelijken. Je treft de contactgegevens van de verzekeraar op het contract en op de precontractuele documenten die ter beschikking zijn gesteld. Het
hoofdkantoor van de Covéa Group bevindt zich aan de Rue St Lazare 86-90, 75009, te Parijs. Je persoonsgegevens worden verwerkt door de verzekeraar en door de Covéa Group om de verzekeringsovereenkomst en de daarbijhorende garanties op de juiste wijze te kunnen opstellen, beheren en uit te voeren;
om commerciele vooraankondigingen te doen; het toe te staan om verhaal te halen en claims te bewerkstelliggen; voor onderzoeks- en ontwikkelings activiteiten met betrekking tot het hier voorgaande ; om preventief te kunnen handelen ; voor statische en acutuariele studies ; voor het aanpakken van
verzekeringsfraude ; om praktijken van witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden ; en om aan de wettelijke vereisten, toezichthouderseisen en de administratieve verplichtingen te voldoen.
Je hebt het recht om met betrekking tot je persoonsgegevens deze in te zien, te verbeteren, de juistheid ervan te betwisten, ze te laten verwijderen, het gebruik ervan te beperken en ze te laten overdragen in de daarvoor geldende gevallen. Hiervoor kun je contact opnemen per post met het volgende adres :
MMA - Délégué à la Protection des Données - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9, in Frankrijk. Tevens is deze dienst bereikbaar via het volgende e-mailadres : protectiondesdonnees@groupe-mma.fr.
Verdere informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u gekregen op het moment van uw aanmelding. Indien u dit niet meer in het bezit heeft vraagt u ons er gerust naar.

