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Acquis Insurance Management
South Center Titanium
Marcel Broodthaersplein 8
4de en 5de verdieping
1060 Brussel
Telefoonnummer 0800 77 192

Betreft : verzekering inzake uw overeenkomst (klantnummer AGRBaseAgreement)
Letter 1 Date 1
Geachte heer, mevrouw,
Wij zijn verheugd dat wij u als klant mogen verwelkomen en danken u voor uw vertrouwen in BNP Paribas Leasing
Solutions. In uw geleasede of gehuurde overeenkomst is de voorwaarde opgenomen dat de gefinancierde apparatuur te
allen tijde verzekerd behoort te zijn. Onze tussenpersoon Acquis Insurance Management Limited (“Acquis”) verifieert en
administreert voor ons of aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Wat te doen als u de apparatuur al verzekerd heeft?
1) U verzoekt uw verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen met Acquis via het gratis telefoonnummer
0800 77 192. Acquis zal samen met uw verzekeraar of tussenpersoon telefonisch controleren of uw
verzekeringspolis voldoet aan de in onze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden.
óf
2) U stuurt een scan van uw verzekeringspolis, de bijbehorende clausules en voorwaarden per e-mail naar
service@acquisinsurance.com. In deze e-mail vermeldt u tevens de contactgegevens van uw verzekeraar of
tussenpersoon en het nummer van de leasing of huurovereenkomst. Acquis zal controleren of uw
verzekeringspolis voldoet aan de in onze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden en of de
contractvervaldatum nog niet is bereikt.
Let op: Indien er onduidelijkheden zijn of informatie ontbreekt, neemt Acquis rechtstreeks contact op met uw
verzekeraar of tussenpersoon. Wanneer dit contact niet mogelijk is en/of de informatie wordt niet aangevuld, kan
niet worden bevestigd dat u de apparatuur zelf al heeft verzekerd. In dat geval wordt uw apparatuur alsnog
ondergebracht op de verzekeringspolis op naam van BNP Paribas Leasing Solutions.
Wat te doen als u de apparatuur niet verzekerd heeft?
Indien u de apparatuur nog niet verzekerd heeft, kunt u deze alsnog laten verzekeren via uw verzekeraar of
tussenpersoon en bovengenoemde procedure volgen. Als wij na het verstrijken van de reactietermijn van 30 dagen geen
bewijs van verzekering hebben ontvangen, brengt BNP Paribas Leasing Solutions de apparatuur onder op de op haar
naam afgesloten verzekeringspolis. Acquis zorgt voor het beheer van de verzekering. Bijgevoegd treft u een
samenvatting van de polisvoorwaarden die onze verzekeraar hanteert. Wij verzoeken u deze door te nemen en na te
leven.
Voor de verzekering, zoals in de vorige paragraaf vermeldt, van het object door BNP Paribas Leasing Solutions en het
beheer door Acquis wordt tegelijk met elke periodieke betaling uit hoofde van de geleasede of gehuurde overeenkomst
een bijkomend bedrag in rekening gebracht van €Total Customer Periodic Payment (exclusief eventuele BTW). Dit
bedrag zal minstens 30 dagen na dagtekening van deze brief voor het eerst worden gefactureerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Acquis via het gratis telefoonnummer 0800 77 192 (bereikbaar op
werkdagen van 09:00u tot 17:30u).
Met vriendelijke groet,
BNP Paribas Leasing Solutions N.V.
Bijlagen: 1. Overzicht van apparatuur 2. Samenvatting van de polisvoorwaarden
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