VERKLARING VAN INSTEMMING
MET ELEKTRONISCHE MEDEDELINGEN

FACTUREN
JA, als verzekeringsnemer/medeverzekerde stem ik er mee in om facturen voor polisnummer:

op elektronische wijze op het volgende e-mailadres* te ontvangen:

Coface heeft het recht om documenten ook per post te sturen.
Wat betreft een mogelijk apart e-mailadres voor facturen met betrekking tot kredietbeslissingen:
NEE, stuur ook deze facturen naar het bovengenoemde e-mailadres
JA, stuur deze facturen naar het volgende e-mailadres*:
NEE, stuur geen facturen per e-mail.
* U kunt slechts één e-mailadres per gekozen optie invullen.

MEDEDELINGEN MET BETREKKING TOT KREDIETBESLISSINGEN
JA, als verzekeringsnemer/medeverzekerde stem ik er mee in om mededelingen met betrekking tot
kredietlimieten (waaronder mededelingen met betrekking tot verlagingen en intrekkingen) voor
polisnummer:

op elektronische wijze op het volgende e-mailadres* te ontvangen:

Coface heeft het recht om documenten ook per fax of per post te sturen. Tot nader order worden
meldingen met betrekking tot intrekking van een kredietbeslissing altijd ook per post verstuurd.
NEE, stuur geen mededelingen met betrekking tot kredietbeslissingen per e-mail.
* U kunt slechts één e-mailadres per gekozen optie invullen.

JURIDISCHE KENNISGEVING
Als verzekeringsnemer/medeverzekerde ben ik mij er bewust van, en voor zover nodig stem ik er mee in, dat in het
geval van elektronische berichtgeving de betreffende mededeling plaats vindt op het moment dat de e-mail, met
een link voor verdere download, is ontvangen.
Als verzekeringsnemer/medeverzekerde sta ik er voor in, althans draag ik de gevolgen voorzover ik niet nakom,
dat:
• het respectievelijke e-mailadres te allen tijde genoeg vrije opslagruimte heeft; en
• ik u zonder vertraging informeer over wijzigingen in ieder aangegeven e-mailadres.
Datum en plaats
Naam

Handtekening

NL5025-201607-V1.1

Noot:

Voor iedere verzekeringsnemer/medeverzekerde met een apart polisnummer dient een aparte verklaring van instemming verstrekt en
ondertekend te worden
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