
Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet 
nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.

De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van 
de taksen en bijdragen alsook van de acquisitieen administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan 
hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).

Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.
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JON DOE 
PREKELINDENSTRAAT 1
1200   BRUSSEL 

  
Brussel, op 20/01/2022
Uw referenties:
Onze referenties:CT80000000

BETALINGSAANVRAAG
VERZEKERD VOERTUIG

Nummerplaat  
Merk PEUGEOT Model 9CV

 

Verzekerde Maatschappij Polis nr Aan Premie Taksen Totaal

Bijstand voertuig ATV 80000 01/03/2022 9.82 2.59 12.41

Bestuurdersverzekering AIG EUROPE 2000000 01/03/2022 7.71 1.29 9.00

Rechtsbijstand voertuig ARAG 1070000 01/03/2022 12.00 3.01 15.01

Burgerlijke Aansprakelijkheid AXA BELGIUM 611170000 01/03/2022 70.93 28.66 99.59

De dekking eindigt op 01/03/2023 TOTAAL TE BETALEN (€): 136.01
Gelieve hieronder gestructureerde mededeling bij betaling strict te hernemen

Teneinde u zeer binnenkort te kunnen voorstellen om van de elektronische facturatie
gebruik te kunnen maken, alvast bedankt om uw emailadres te bevestigen via de site 

https://www.marsh.be/mijnemail

De Algemene Aanstellingsvoorwaarden volgens welke wij (Marsh SA/NV) diensten verlene aan onze cliënten, vindt u op 
https://www.marsh.com/be/nl/about-us/governance.html

 

Te betalen op onze rekening

Naam en adres
Begunstigde

MARSH NV 
Herrmann-Debrouxlaan 2
B-1160 Brussel

IBAN BE14 3100 2181 5083 

BIC BBRUBEBB 
Mededeling +++454/9499/10000+++ 
Het totaal  van de premies €  100.46  bevatten €30.05  kosten

1 ABC 233 Chassisnummer V1234567890ABC


