Aanvraag
(Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering algemeen
• Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen.
• ■ Aankruisen wat van toepassing is.
• Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.
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• Indien voor de beantwoording van de vragen
onvoldoende ruimte is, verzoeken wij u de complete
antwoorden op een bijlage mee te zenden.

Algemene gegevens

naam verzekeringnemer/rechtspersoon

e-mailadres

adres website

in welke rechtsvorm werkt u

datum van oprichting

adres

telefoonnummer

geboortedatum

bent u lid van een branche-organisatie of ingeschreven als lid in een register van een beroepsvereniging

■ nee

■ ja, namelijk

op welke wijze maakt uw bedrijf reclame respectievelijk profileert u zich
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Gegevens personeelbestand

hebt u medewerkers in dienst

■ nee

zo ja, aantal

voor welke werkzaamheden

■ ja

aantal fulltime-medewerkers

aantal parttime-medewerkers

totale brutoloon in het afgelopen boekjaar
€

huurt u ook tijdelijk personeel in (uitzendbureau, detachering enzovoorts)

■ nee
3

■ ja, aantal gemiddeld op jaarbasis

Samenwerkingsverbanden

worden door u externe deskundigen
ingeschakeld

■ nee

zo ja, voor welke werkzaamheden

■ ja

welke vergoedingen heeft u in het
afgelopen boekjaar daarvoor betaald
€

welke contractvoorwaarden hanteert u dan
(wij verzoeken u een exemplaar mee te zenden)

heeft u (indien ZZP-er) vervanging geregeld indien u ziek wordt

■ nee

■ ja, op welke manier

heeft u vaste samenwerkingsverbanden met andere vakgenoten

■ nee
4

■ ja, met wie

Activiteiten

op welk gebied bent u of is uw bedrijf werkzaam

Voor de inschatting van het risico, verzoeken wij u een uitgebreide omschrijving
van de hoedanigheid/activiteiten mee te zenden, eventueel op een bijlage.
heeft u behalve de hierboven genoemde activiteiten nog nevenactiviteiten

■ nee

■ja, namelijk

bent u de laatste drie jaar gestopt met levering van een product of dienst

2436 - 0907

■ nee

■ ja (graag toelichting)

Zurich Insurance
Ireland Limited
Nederlands bijkantoor

Post adres
Postbus 16999
2500 BZ Den Haag
Nederland

Bezoek adres
Muzenstraat 31
2511 VW Den Haag
Nederland

Telefoon
+31 (070) 418 4184
Fax
+31 (070) 418 40 24

Handelsregister
Den Haag
27293233
ABN-AMRO Bank
62.75.68.955
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Omzet/opdrachtgevers

bruto jaaromzet lopend boekjaar

bruto jaaromzet vorig boekjaar

€

€

hoedanigheid opdrachtgevers

van de omzet

wat is de gemiddelde grootte van een opdracht
in tijd

■ particulier
■ MKB
■ grote bedrijven

%
%
%

in welke bedrijfssectoren bevinden zich uw opdrachtgevers
deel van de omzet
sector

■ overheid
■ non-profit sector/onderwijs
■ dienstverlening

sector
%
%
%

■ financiële instellingen
■ handel
■ industrie

wie zijn uw vijf grootste opdrachtgevers

controleert u de kredietwaardigheid van uw opdrachtgevers

■ nee
.
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■ ja

Leveringsvoorwaarden en opdrachtomschrijving

hanteert u leveringsvoorwaarden

■ nee

■ ja, namelijk

Wij verzoeken u deze leveringsvoorwaarden mee te zenden.
hoe worden deze leveringsvoorwaarden aan de opdrachtgever bekend gemaakt

wijkt u wel eens af van uw eigen
leveringsvoorwaarden

■ nee

zo ja, wilt u de procedure die dan wordt gevolgd beschrijven

■ ja

wordt dan ook altijd juridisch
advies ingewonnen

■ nee

■ ja

accepteert u uitsluitend schriftelijke opdrachten waarbij een specifieke
omschrijving van taken en bevoegdheden is overeengekomen/opgenomen

■ nee

■ ja (uitsluitend schriftelijke ontvangen of bevestigde opdrachten zijn verzekerd)

zijn er controlemomenten op de voortgang van het werk

■ nee

■ ja

wordt de directie van alle (ook ongegrond lijkende) klachten in kennis gesteld

■ nee

■ ja

wie bespreekt met de opdrachtgever de uitkomst van de klacht
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Verzekerde bedragen en ingangsdatum

gewenst verzekerd bedrag algemene aansprakelijkheid (Rubriek B en C)

■ € 1.250.000,–

■ € 2.500.000,–

■ anders namelijk

€

gewenst verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid (Rubriek G)

■ € 250.000,–

■ € 500.000,–

■ € 1.000.000,–

gewenste ingangsdatum van de verzekering
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Omzet buiten Nederland

verricht u werkzaamheden buiten Nederland

■ nee
zo ja,

■ ja,
in welke landen
welke werkzaamheden

2

in €

uren/dagen/maanden

totale omzet buiten Nederland
uitgesplitst per land

■ anders namelijk

€

deel van de omzet
%
%
%
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Overige informatie

heeft u thans of in het verleden een algemene aansprakelijkheidsverzekering (gehad)

■ nee

■ ja, bij welke maatschappij en voor welke verzekerde bedragen

einddatum

Wij verzoeken u van een nog lopende polis een kopie mee te zenden.
heeft u thans of in het verleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (gehad)

■ nee

■ ja, bij welke maatschappij en voor welke verzekerde bedragen

einddatum

Wij verzoeken u van een nog lopende polis een kopie mee te zenden.
heeft een verzekeringsmaatschappij u wel eens een
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering geweigerd

■ nee

■ ja, omdat

heeft u in de afgelopen vijf jaar schadeclaims gehad
en/of schaden geclaimd onder uw
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering

■ nee

graag per schade een korte omschrijving
van de oorzaak en de grootte van de schade

■ ja

zijn er omstandigheden bekend die tot een aanspraak kunnen leiden

■ nee

■ ja, namelijk

10 Toelichting
Voorrisico/claims-made
Onze aanbieding is gebaseerd op het claims-made principe zonder inloop.
Claims-made zonder inloop betekent dat het handelen en/of nalaten (de
veroorzaking van de schade) moet hebben plaatsgevonden nà de ingangsdatum
van de verzekering en de aanspraak op schadevergoeding tijdens de geldigheidsduur van de verzekering bij Zurich moet zijn gemeld. Een inlooptermijn kan
tegen nader overeen te komen premie, voorwaarden en periode worden verzekerd.
Als middels deze aanvraag een verzekeringsovereenkomst tot stand komt, is
artikel 7:925 BW van toepassing voor zover er voor verzekeringnemer en/of
verzekerde en Zurich bij het sluiten van de overeenkomst geen zekerheid bestaat,
dat wanneer, respectievelijk of enige schadevergoeding moet worden uitgekeerd.

11 Ondertekening
Indien u brochures heeft, verzoeken wij u een exemplaar mee te zenden. Wilt u een
curriculum vitae, van de leidiggevende(n) een kopie van de inschrijving Kamer van
Koophandel, statuten, leveringsvoorwaarden, jaarverslagen over de laatste twee
jaar of indien niet voorhanden de openingsbalans en het businessplan meezenden.
Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen en verklaringen,
in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst
en vormen daarmee één geheel.
plaats

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechtspersoon te tekenen en deze te binden en de vorenstaande vragen volledig en
naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze
verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet juist te hebben
voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v.). Met een belangrijk
aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico
zal beïnvloeden.

datum

handtekening(en)
van de aanvrager(s)

naam intermediair

Toelichting
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen
in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook
voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten
van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij Zurich bekend veronderstelt,
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die
u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat
Zurich u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering
aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Zurich mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe
leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met
opzet tot misleiden van Zurich heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de
ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft
Zurich tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Informatie voor verzekeringnemer
Zurich Insurance Ireland Limited is een rechtspersoon naar Iers recht en is gevestigd in Ierland, Eagle Star House, Ballsbridge Park, Dublin 4, ingeschreven in

Ierland onder nummer 13460, gereguleerd door de Irish Financial Regulator
(IFSRA). In Nederland handelt zij onder de naam Zurich Insurance Ireland
Limited Netherlands Branch, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag.
Zurich is lid van het Verbond van Verzekeraars.
Op de verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Zurich, is het
Nederlands recht van toepassing.
Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van de
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Zurich en/of aan de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en/of financiële dienst worden
persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door
Zurich verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringen
en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Op de verwerking
is de gedragscode “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. Deze gedragscode ligt op het kantoor van Zurich
ter inzage.
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