Informatievoorziening betalingsachterstanden
Lodewijk Assuradeuren B.V.
Lodewijk Assuradeuren zet zich in om betalingsachterstanden te voorkomen. Kunt u de
premieverplichting horende bij een verzekering afgesloten bij Lodewijk Assuradeuren niet voldoen,
neem dan zo snel mogelijk contact op met uw tussenpersoon. In overleg met de tussenpersoon
willen we u helpen op een passende manier aan uw betalingsverplichting te voldoen en
achterstanden te voorkomen. Wanneer u tijdig in overleg treed met uw tussenpersoon helpt dat om
passende afspraken te maken. Met dit document verstrekken we informatie over onze
incassoprocedure en het uitblijven van een premiebetaling.
Risico’s wanneer de premie niet (op tijd) wordt betaald?
De betalingstermijn van de verzekeringspremie is 30 dagen. Op de factuur is vermeld op welke dag
deze betalingstermijn ingaat. Na het verlopen van de betalingstermijn vervalt de dekking van de
verzekering. Wanneer u nadat de dekking is vervallen schade heeft is deze niet gedekt op uw
verzekering. Wanneer de polis, na uitblijven van de premiebetaling, wordt geroyeerd kan hiervan een
melding worden gemaakt in de database van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
Herinneren en aanmanen
Voordat de dekking van de verzekering vervalt ontvangt u een herinnering. Op deze herinnering
wordt de resterende betaaltermijn vermeld. Wanneer de betaling uitblijft ontvangt u een tweede
herinnering. Op deze tweede herinnering wordt bevestigd dat de dekking van de verzekering is
vervallen (opgeschort) en wordt het openstaande te betalen premie benoemt. De
betalingsverplichting van de openstaande premie blijft hier van kracht. Wanneer er na de tweede
herinnering geen premiebetaling volgt wordt de polis beëindigd (geroyeerd).
Gevolgen opschorten of royement na uitblijven betaling
Wanneer de dekking van de verzekering is opgeschort wordt deze in kracht herstelt één dag na
ontvangst van de volledige openstaande premie. Wordt de verzekering definitief geroyeerd na het
uitblijven van de betaling dan is het niet meer mogelijk de verzekering in kracht te herstellen of een
verzekering bij Lodewijk Assuradeuren af te sluiten. Daarbij is Lodewijk Assuradeuren gerechtigd
hiervan een melding op te nemen in de database van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Een
gevolg van deze melding kan zijn dat andere verzekeraars een aanvraag voor een verzekering niet
accepteren of tegen strengere voorwaarden zoals het vooruitbetalen van de gehele jaarpremie.

