Verkort aanvraagformulier
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
Technology
1. Algemene gegevens
De ingangsdatum kan maximaal
een week in het verleden en een
maand in de toekomst liggen.

Assurantiekantoor:
Agentnummer:		

Gewenste ingangsdatum:

2. Gegevens verzekeringnemer
Naam verzekeringnemer:
Adres:										Postcode:				Plaats:
Inschrijfnummer KvK:								Rechtsvorm:						

3. Bevestiging activiteiten
De ruime verzekerde hoedanigheid van de polis luidt: "ICT Bedrijf". Hieronder wordt mede verstaan:
•
hard- en/of software (ontwerp, ontwikkeling, beschikbaar stellen, verkoop, onderhoud/installatie,
etc.);
•
advies, auditen, testen, consulting en training op het gebied van ICT;
•
webdesign, het voor derden ontwikkelen en beheren van webwinkels en online winkels;
•
cloud, back-up, hosting;
•
detachering, werving & selectie op het gebied van ICT.
Onder "ICT Bedrijf" wordt echter niet verstaan een bedrijf dat een technologie (website, app, platform)
gebruikt/exploiteert waarvan de onderliggende dienstverlening geen ICT werkzaamheden betreft.
De volgende activiteiten/toepassingen zijn uitgesloten van polisdekking:
•
industriële automatisering;
•
aansturing, beveiliging en/of productie van motor- of railvoertuigen of (lucht)vaartuigen;
•
vervaardiging van hardware en/of in- en verkoop van hardware buiten de EU;
•
medische- en laboratoriumtechnologie die een direct risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt;
•
ruimtevaart-, nucleaire of militaire technologie;
•
beveiligings-, surveillance- en/of verkeersgeleidingstechnologie;
•
transactie-/betalingssystemen, waaronder mede wordt verstaan handels- en beleggingsplatforms en
cryptovaluta;
•
het ontwikkelen en/of uitgeven van computerspellen met label 12 en hoger, adult entertainment,
gokken/casino;
•
technologie met betrekking op sociale media en/of verzamelen, aggregeren en verhandelen van
consumentendata.
Ondergetekende bevestigt dat de activiteiten van verzekeringnemer vallen binnen
bovengenoemde omschrijving van "ICT-Bedrijf" en dat er geen omzet wordt gegenereerd uit de
bovengenoemde uitgesloten activiteiten.
Wilt u een ICT-bedrijf verzekeren dat zich bezig houdt met activiteiten die buiten de hierboven genoemde
parameters vallen? Vult u dan het standaard aanvraagformulier in om een maatwerkofferte aan te vragen.

PLUSPUNTEN
Deze verzekering biedt de volgende dekkingselementen:
•
standaard AVB dekking van € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar;
•
standaard opzichtdekking tot € 250.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van
het verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid;
•
wereldwijd dekkingsgebied, inclusief Verenigde Staten en Canada;
•
standaard inloopdekking bij voorgaande verzekering, anders tegen premietoeslag te verzekeren;
•
binnen de EU gevestigde dochterondernemingen waarin verzekeringnemer meer dan 50% belang
heeft, zijn automatisch meeverzekerd;
•
standaard dubbele jaarlimiet (behalve bij een verzekerd bedrag van € 5.000.000);
•
cyberaansprakelijkheid is verzekerd onder beroepsaansprakelijkheid;
•
Eigen cyberschade (van verzekeringnemer zelf) is optioneel te verzekeren.

Zie volgende pagina voor Dekking beroeps- en bedrijfsaanprakelijkheid
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4a. Dekking Beroeps- bedrijfsaansprakelijkheid (verplicht)
Polisvoorwaarden
beroepsaansprakelijkheid:
Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheid voor technologie,
communicatie en media bedrijven
Model 032019
Polisvoorwaarden
bedrijfsaansprakelijkheid:
Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Model
032019
Eigen risico
beroepsaansprakelijkheid:
Zie tabel (omzetafhankelijk).
Eigen risico AVB (per aanspraak):
Zaakschade:
€ 250
Ondergeschikten:
€ 2.500
Opzicht: 		
€ 2.500

Verzekerd
bedrag beroepsaansprakelijkheid
per aanspraak
en 2x per jaar
(m.u.v. de optie
€ 5.000.000)*

Jaaromzet

Tot en met
€ 500.000

Tussen
€ 500.001 en
€ 1.000.000

Tussen
€ 1.000.001
en
€ 2.000.000

Tussen
€ 2.000.001
en
€ 4.000.000

Tussen
€ 4.000.001
en
€ 7.000.000

Tussen
€ 7.000.001
en
€ 10.000.000

€ 500.000

€ 875

€ 1.015

€ 1.425

€ 2.000

€ 2.955

€ 3.905

€ 1.000.000

€ 970

€ 1.130

€ 1.540

€ 2.290

€ 3.415

€ 4.540

€ 1.500.000

€ 1.070

€ 1.255

€ 1.665

€ 2.610

€ 3.925

€ 5.245

€ 2.500.000

€ 1.340

€ 1.580

€ 2.040

€ 3.355

€ 5.090

€ 6.825

€ 5.000.000

€ 1.560

€ 1.850

€ 2.410

€ 4.080

€ 6.270

€ 8.460

€ 500

€ 750

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.500

Eigen risico
beroepsaansprakelijkheid
per aanspraak

* Bij een verzekerd bedrag van € 5.000.000 per aanspraak geldt geen dubbele jaarlimiet. Het verzekerd bedrag per
verzekeringsjaar bedraagt € 5.000.000.
NB: De hierboven genoemde premies zijn inclusief een dekking bedrijfsaanprakelijkheid met een verzekerd bedrag van
€ 2.500.000 per aanspraak en 2x per jaar.

4b. Inloopdekking
Inloop (zonder voorgaande verzekering) meeverzekeren tegen een éénmalige toeslag van 40% over de bij
onderdeel 4a genoemde jaarpremie.
Polisvoorwaarden
cyberschadedekking:
Aanhangsel netprotect 032019
Eigen risico cyberschade:
€ 2.500 per schade.
Wachttijd bedrijfsschadedekking:
8 uur.

5. Dekking Cyberschade (optioneel)
Jaaromzet
Cyberschade
verzekerd
bedrag per jaar

Tot en met
€ 500.000

Tussen
€ 500.001 en
€ 1.000.000

Tussen
€ 1.000.001
en
€ 2.000.000

Tussen
€ 2.000.001
en
€ 4.000.000

Tussen
€ 4.000.001
en
€ 7.000.000

Tussen
€ 7.000.001
en
€ 10.000.000

€ 100.000

€ 250

€ 295

€ 375

€ 520

€ 730

€ 945

€ 250.000

€ 280

€ 325

€ 420

€ 560

€ 775

€ 985

€ 500.000

€ 310

€ 360

€ 465

€ 605

€ 820

€ 1.030

€ 1.000.000

€ 385

€ 445

€ 575

€ 715

€ 930

€ 1.140

NB: Bij deze dekking gaat het om de schade van de verzekeringnemer zelf. De volgende rubrieken vallen onder deze
dekking: cyberverlies en -schade, bedrijfsschade en extra kosten, cyberdiefstal, cyberafpersing, PR-kosten, meldingskosten,
telefoonhacking en wettelijke vergoedingen en boetes. Zie de polisvoorwaarden cyberschadedekking voor de volledige dekking.

6. U verklaart
niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten
in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met omstandigheden die kunnen leiden tot een aanspraak tot
schadevergoeding;
dat u de afgelopen 3 jaar niet te maken heeft gehad met een succesvolle inbreuk op uw 		
computersysteem en/of het niet kunnen herstellen van vertrouwelijke informatie van werknemers, 		
opdrachtgevers of consultants*;
niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of cyberverzekering bij
CNA/Hardy.
* Deze verklaring is alleen van toepassing indien de cyberschadedekking is/wordt aangevraagd.
7. Bijzondere dekkingsbepalingen
Uitbreiding USA/Canada
In afwijking van de algemene voorwaarden is het verzekeringsgebied de gehele wereld met inachtneming van
navolgende bepalingen:
1. Hierbij wordt aangetekend dat met betrekking tot werkzaamheden in of onder het recht van de USA en
Canada de totale uitkering van de verzekeraar, inclusief alle te maken kosten, het verzekerde bedrag
zoals vermeld op het voorblad niet zal overschrijden.
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7. Bijzondere dekkingsbepalingen (vervolg)
2. Tevens worden volgende beperkingen aan de polis toegevoegd: Uitgesloten zijn de aanspraken
ingesteldtegen de Verzekerden in of onder het recht van de USA en Canada (alsmede aanspraken buiten
de USA en Canada of het recht van deze landen, welke ertoe strekken een uitvoering te bekomen van
een veroordeling in deze landen):
I. gebaseerd op of voortvloeiend uit de schending of de beweerde schending van de bepalingen van
de "Securities Act" van 1933, de "Securities Act" van 1934 en/of van elke andere federale of andere
soortgelijke regelgeving;
II. gebaseerd op of voortvloeiend uit de schending of de beweerde schending van de bepalingen van
de "Employee Retirement Income Securities Act" van 1974 en haar amendementen en/of van elke
andere federale of andere soortgelijke regelgeving;
III. gebaseerd op of voortvloeiend uit de schending of de beweerde schending van de bepalingen van
de "Racketeer influenced and Corrupt Organisation Act 18 usc", sectie 1961 en volgende, en enige
amendementen of regelgevingen hierop gebaseerd of hierop voortvloeiende;
IV. gebaseerd op of voortvloeiende uit de schending of ongeoorloofd gebruik, zowel opzettelijk als
onopzettelijk, van intellectuele eigendomsrechten (omvattende maar niet beperkt zijnde tot patenten,
auteursrechten, industriële geheimen, merken)welke toebehoren aan derden;
V. gebaseerd op of voortvloeiende uit enige milieuschade, geleidelijk of ten gevolge van een plotselinge
en/of onvoorziene gebeurtenis;
VI. gebaseerd op of voortvloeiende uit punitive en/of exemplary damages, dan wel uit soortgelijke
vergoeding met een straffend of voorbeeld stellend karakter;
VII. gebaseerd op of voortvloeiende uit het gebruiken of besturen van motorrijtuigen.
Uitsluiting patenten
Artikel 2.10 van de algemene polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid voor technologie, communicatie
en mediabedrijven (Model 032019) wordt doorgehaald en vervangen door onderstaande tekst:
2.10 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
de onopzettelijke inbreuk door een verzekerde- of een persoon of bedrijf die voor verzekerde werkzaamheden
verricht - op intellectuele eigendomsrechten derden. Elke werkelijke of vermeende inbreuk op patenten (ofwel
octrooien), opzettelijk ofonopzettelijk, is te allen tijde uitgesloten van polisdekking.
Aan artikel 4, Uitsluitingen, van de algemene polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid voor technologie,
communicatie en mediabedrijven (Model 032019) wordt de volgende bepaling toegevoegd:
4.20 Patenten
een werkelijke of vermeende inbreuk op patenten (ofwel octrooien)
Dochterondernemingen
In afwijking van art. 1.15 van de algemene polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid voor technologie,
communicatie en mediabedrijven (Model 032019) en art. 1.13 van de algemene polisvoorwaarden
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (Model 032019) wordt onder verzekerde(n) eveneens verstaan
elke binnen de EU gevestigde rechtspersoon waarover verzekeringnemerdirect of indirect:
1. de meerderheid van het stemrecht bezit of kan uitoefenen; of
2. de meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal bezit; of
3. het recht heeft om een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur te benoemen of te ontslaan.
Dekking voor schade of aansprakelijkheid van bovengenoemde rechtspersonen zal uitsluitend gelden voor
een handelen of nalaten dat plaatsvindt gedurende de periode dat de dochteronderneming voldoet aan één
van de drie bovengenoemde vereisten.

8. Premiebetaling
Betaling via:
Acceptgiro 		

Automatische incasso

Betaling per:

* Handtekening:
Mogelijkheid elektronisch
ondertekenen: door in het
handtekeningveld het woord
“akkoord” te typen, stem ik
in met en geef ik opdracht
tot automatische incasso en
verklaar ik dat het woord
“akkoord” een geschreven
handtekening vervangt.
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Maand (alleen automatische incasso mogelijk)

Kwartaal (4% toeslag, vervalt bij automatische incasso)

Halfjaar (3% toeslag, vervalt bij automatische incasso)

Jaar			

Doorlopende machtiging
U dient de doorlopende machtiging te tekenen indien u automatische incasso als betalingswijze heeft
gekozen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turien & Co. Assuradeuren
(Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) om doorlopende incasso opdrachten naar uw bank te sturen.
Ook geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Turien & Co. Assuradeuren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN:
Plaats:							Datum:								Handtekening: *
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9. Algemene slotvragen
Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te verzekeren moeten we u als klant goed kennen en
hebben we informatie van u nodig om het risico te kunnen beoordelen. Dit betreft ook informatie van of over
belanghebbenden bij de verzekering. Onder belanghebbenden in dit verband verstaan wij: aanvrager,
verzekeringnemer en verzekerde. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden:
9a. Is aan u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar:
• een verzekering geweigerd om niet-medische redenen?
		 Nee

Ja, toelichting:

• een verzekering opgezegd?
		 Nee
Ja, toelichting:

  

• een verzekering onder beperkte of bijzondere voorwaarden voorgesteld?
		 Nee
Ja, toelichting:
• een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?
		 Nee
Ja, toelichting:

  

• schade teruggevorderd in verband met onware opgave?
		 Nee
Ja, toelichting:
9b. Strafrechtelijk verleden
 ent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest
B
met politie of justitie in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde
zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf.
Nee (ga verder naar vraag 10)
Ja (vul vraag 9c in)

U kunt deze informatie rechtstreeks
vertrouwelijk sturen naar:
Turien & Co. Assuradeuren
t.a.v. Directie
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar

9c. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar als verdachte of ter
uitvoering van een opgelegde straf of maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband
met strafbare feiten zoals:
•
onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, heling, verduistering, bedrog,
oplichting, valsheid in geschrifte;
•
wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling of beschadiging, opzettelijke
brandstichting, afpersing en afdreiging;
•
enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid zoals mishandeling, aanranding, verkrachting,
ontucht met minderjarigen, het in bezit hebben van kinderporno etc. of misdrijven gericht tegen het
leven (moord, doodslag);
•
misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van en handelen in wapens en/of munitie;
•
drugsmisdrijven zoals het in bezit hebben, kweken, handelen in, doorvoeren of invoeren van drugs;
•
milieumisdrijven of misdrijven zoals strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten;
•
verkeersmisdrijven zoals rijden onder invloed, doorrijden na aanrijding, rijden tijdens een rijverbod
of tijdens een ontzegging voor het besturen motorrijtuigen;
•
witwassen van door criminaliteit verkregen financiële middelen;
•
het plegen of medeplegen van identiteitsfraude, fraude met (sociale) verzekeringen, internetfraude,
belastingfraude of andere vormen van fraude;
•
misdrijven die te maken hebben met terrorisme;
•
deelname aan een criminele organisatie;
•
strafbare poging van een of meer van bovengenoemde strafbare feiten.
Nee (ga verder naar vraag 10)
Ja (vul vraag 9d, 9e en 9f in)
9d. Om welk strafbaar feit ging het?

9e. Geef een nadere toelichting wat het gevolg is geweest (veroordeling, sepot, ontslag van
rechtsvervolging, vrijspraak, schikking).

9f. Zijn eventuele (straf)maatregelen opgelegd en in welke periode zijn deze ten uitvoer gelegd?

 e aanvrager bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden
D
juist en volledig zijn en dat u mededeling hebt gedaan van de feiten die voor Turien & Co. Assuradeuren
van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de
verzekeringnemer en/of verzekerden en/of andere belanghebbende(n) bij de verzekering.
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10. Ultimate Benificial Owner (UBO)
Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of
meer en/of zijn er UBO’s die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?
Nee

Ja, vul dan dit formulier in.

11. Toelichting reikwijdte mededelingsplicht 7:928 BW
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle
feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen,
de beslissing van de verzekeraar/assuradeur, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen
sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede
dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond
van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke
ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van dekking en het weigeren of beperken van een
schadevergoeding op grond van de verzekering.

12. Beknopt privacystatement
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige
privacystatement verwijzen wij u naar onze website www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een
exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om
persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren
van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,
het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten,
voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek
en managementinformatie, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van
het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers
en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te
ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw
persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan
ons uitgebreide privacystatement.
Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’
van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).
Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische
gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een
verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het
voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts
een beperkte groep
van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.
Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens
in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS),
Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden
risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij
CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en
integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in
geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie
en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen
vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.
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13. Bedenktermijn
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u de verzekering
ongedaan kunt maken zonder opgave van een reden en zonder dat sprake is van een boete. Hierbij geldt het
volgende:
1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen;
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
3. De verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben;
4. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden,
wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;
5. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd
zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.
14. Fraude
Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of
vergoeding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Turien & Co. hanteert een actief beleid
ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons geconstateerde fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot
gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald. Fraude
kan ook tot gevolg hebben dat wij:
•
aangifte doen bij de politie of Openbaar Ministerie;
•
de verzekering(en) zullen beëindigen;
•
onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen;
•
een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare
waarschuwingssysteem;
•
een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.
15. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart:
•
deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend;
•
geen bijzonderheden met betrekking tot deze aanvraag te hebben verzwegen;
•
akkoord te gaan met de toepassing van de geldende verzekeringsvoorwaarden op de aangevraagde
verzekering.

* Handtekening:
Mogelijkheid elektronisch
ondertekenen: door in het
handtekeningveld het
woord “akkoord” te typen, geef
ik opdracht tot sluiting van
deze verzekering en verklaar
ik dat het woord “akkoord”
een geschreven handtekening
vervangt.

De verzekeringsvoorwaarden kunt u raadplegen op www.turien.nl of kunnen op uw verzoek worden
toegezonden.
Naam: 																Functie:
				
Plaats:							Datum:								Handtekening: *

FORMULIER AFDRUKKEN

09-2020

Voor Technology

FORMULIER WISSEN

pagina 6 van 6

