Offerteformulier
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Chubb
Op basis van deze gegevens kunnen wij in de meeste gevallen bepalen of een offerte kan worden afgegeven. Indien wij extra informatie nodig
hebben nemen wij daarvoor contact met u op.

1. Algemene gegevens
Assurantiekantoor:			
Agentnummer:				
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer:			
E-mailadres:				

2. Kandidaat verzekeringnemer
Naam:						
Adres:						
Postcode en woonplaats:		
KvK-nummer:				

3. Beroep (hoedanigheid)
Is het beroep dat u wilt verzekeren niet in onderstaande lijst opgenomen? Of zijn er meerdere beroepen van toepassing? Neem dan contact
met ons op via 072 5 181 134 of aansprakelijkheid@turien.nl. Wellicht kunnen wij toch een (maatwerk)offerte verzorgen.
Accountantskantoor

Communicatieadvies

P&O / HRM advies

Administratiekantoor

Drukkerij

PR advies

Advocatenkantoor

Grafisch ontwerper

Schade expertiseburo

Arbeidsdeskundige

Ingenieursburo in de burger- en		
utiliteitsbouw

Schuldhulpverlener

Interim-manager

Tolk

Juridische dienstverlening

Trainer

Belastingadvieskantoor op het gebied 		
van Nederlands belastingrecht

Landschapsarchitect

Tuinarchitect

Loopbaanadvies

Bewindvoerder

Vertalen

Marketingadvies

Binnenhuisarchitect

Verzuim / re-integratie

Marktonderzoek

Wervings- en selectieburo

Bouwkundig adviesburo in de burger- 		
en utiliteitsbouw

Mediator

Arbiter
Architectenburo in de burger- en 		
utiliteitsbouw

Telemarketing

Organisatieadvies

Coaching

4a. Verzekeringstechnische gegevens
Jaaromzet:					€

Is er sprake van omzet in VS/Canada:		

Gewenst verzekerd bedrag: €
Inloopdekking:
Nee
Ja,
1 jaar

Dubbele jaarlimiet:
2 jaar

Ja

Nee

Nee

anders, namelijk:

AVB meeverzekeren:
Ja, € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar
Aantal jaren actief:
Minder dan twee jaar		

Ja

Nee

Twee jaar of meer

Zijn op alle opdrachten leveringsvoorwaarden van toepassing?
Ja
Nee, in
procent van de gevallen niet.			

Onbekend

Wordt in alle gevallen de aansprakelijkheid in contracten beperkt?
Ja
Nee, in
procent van de gevallen.				

Onbekend

Zijn er alleen cliënten die (op jaarbasis) voor minder dan 50% aan de omzet bijdragen?
Ja 			
Nee, vul toelichting in. 									
Onbekend
Toelichting indien 'nee': hoeveel klanten en wat is het percentage ten opzichte van het totaal aantal klanten?
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Wordt er minder dan 25% van de werkzaamheden uitbesteed aan derden?
Ja 		
Nee, vul toelichting in. 		
Onbekend
Toelichting indien 'nee': hoeveel procent wordt uitbesteed, wat voor werkzaamheden worden uitbesteed en waarom?

Is kandidaat verzekeringnemer de afgelopen vijf jaar aansprakelijk gesteld voor zuivere vermogens-, zaak- en/of letselschade?
Ja 		
Nee			
Onbekend
Is kandidaat verzekeringnemer zich bewust van enig handelen of nalaten of zijn er onopgeloste contractsgeschillen of andere
omstandigheden die mogelijk tot een aanpraak zouden kunnen leiden?
Ja 		
Nee			
Onbekend
Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor Chubb bij de beoordeling van het risico van belang kunnen zijn bij de acceptatie van
deze verzekering?
Ja 		
Nee			
Onbekend

4b. Indien er sprake is van een architectenbureau, bouwkundig adviesbureau of ingenieursbureau, dan ook
onderstaande vragen invullen.
Hebben de leidinggevenden van het kantoor meer dan 3 jaar relevante werkervaring?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Worden uitsluitend werkzaamheden verricht in de burger- en utiliteitsbouw?
Ja		
Nee 		
Onbekend
Hebben de architecten/ingenieurs relevante HBO/WO opleiding met succes afgerond?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Wordt er altijd gebruik gemaakt van één van de volgende standaardvoorwaarden: SR1988, SR1997, RVOI1987, RVOI1998, RVOI2001,
DNR2005, DNR2011, CR2006, CR2013 OF BV2001?
Ja 		
Nee 		
Onbekend

4c. Indien er sprake is van een advocatenkantoor, dan ook onderstaande vragen invullen.
Zijn er meer dan 10 advocaten werkzaam voor het kantoor?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Bedraagt de omzet uit strafrechtzaken meer dan 50% van de totale omzet?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Heeft het kantoor omzet afkomstig uit zaken binnen één van de volgende (rechts)gebieden: incasso, entertainment, financiële instellingen,
intellectueel eigendom, fusies en overnames, letselschade, vastgoed, securities en corporate tax?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Hebben de leidinggevenden van het kantoor meer dan 3 jaar relevante werkervaring?
Ja 		
Nee 		
Onbekend

4d. Indien er sprake is van een accountantskantoor, dan ook onderstaande vragen invullen.
Houdt het kantoor zich bezig met controles bij beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen of bij ondernemingen met activiteiten
in de Verenigde Staten/Canada?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Houdt het kantoor zich bezig met investeringsadviezen en/of financiële planning?
Ja 		
Nee 		
Onbekend
Hebben de leidinggevenden van het kantoor meer dan 3 jaar relevante werkervaring?
Ja 		
Nee 		
Onbekend

Bekijk ook het beknopte privacystatement op de volgende pagina.
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5. 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.

FORMULIER AFDRUKKEN

11-2020

FORMULIER WISSEN

pagina 3 van 3

