Loss of Licence verzekering &
Training Expenses verzekering

Offerte-aanvraagformulier
Loss of Licence/Training Expenses
Persoonsgegevens
Naam en voorletters …………………………………………………………………………………………………..…
Geslacht

 man

 vrouw

Geboortedatum ……………………………………………..…

Adres …………………………………………

Postcode

Woonplaats

Land

…………………………………

Telefoonnummer ……………………………

……………………………………………..…

……………………………

E-mailadres

Nationaliteit

…………

………………………………………………..

Beroepsgegevens
 In opleiding voor piloot

 Datum eerste afgifte medisch certificaat klasse 1 ………

 Werkzoekende beroepsvlieger met brevet

 Tijdelijk werkzaam als …………………………………….

 Co-piloot

 Gezagvoerder

Bruto jaarsalaris € …………………………..

Werkgever ……………………………………………………..

Gewenst verzekerd kapitaal Loss of Licence of Training Expenses € …………………………………….……
Type vliegtuig of helikopter waarop u vliegt

…………………………………………………………………...

Bij luchtvaartmaatschappij

…………………………………………………………………...

Loopt er naast deze aanvraag nog een andere Loss of Licence - of Training Expenses verzekering?
 Nee
 Ja
Zo ja, voor een bedrag van € ………………………………

Verzekeringsadviseur

Belangrijk om te weten
Zowel de Loss of Licence - of Training Expenses verzekering
kennen uitsluitingen. Gevaarlijke sporten, gevaarlijke hobby’s
of gevaarlijke werkzaamheden zoals stuntvliegen, aerobatics
of gewasbesproeiing zijn uitgesloten van dekking op de
Training Expenses verzekering, maar kunnen vaak worden
meeverzekerd tegen een premietoeslag.

Hienfeld verwerkt uw gegevens, voor marketing,
fraudebestrijding, analyses en het verzekeren. Voor
fraudebestrijding en beheersing van de risico’s kan Hienfeld
uw gegevens raadplegen bij de stichting CIS. Meer
informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. Als u een offerte
aanvraagt geeft u Hienfeld toestemming uw gegevens uit te
wisselen met derden indien dit voor de uitvoering van de
verzekering of afgifte van de offerte noodzakelijk is.

Polisvoorwaarden
U kunt de polisvoorwaarden opvragen via uw
verzekeringsadviseur of via www.hienfeld.nl.
Bij de offerte en na het afsluiten van een verzekering ontvangt
u de polisvoorwaarden. Op de verzekering is Nederlands
recht van toepassing. Lees de voorwaarden goed door.
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