UNETO-VNI Verzekeringen
Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark
Aanvraagformulier
beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nederland
Offerte

Aanvraag

Naam bedrijf
Rechtsvorm
Adres
Postcode en Woonplaats
Contactpersoon



Telefoon

m/v

Fax

E-mailadres
Website
Bankrekeningnummer
UNETO-VNI-lidnummer
KvK-nummer
Vestigings-/oprichtingsdatum
Ingangsdatum
Omschrijving van de bedrijfs-/beroepsactiviteiten (graag een uittreksel KvK meesturen):
Is het bedrijf zelfstandig of maakt het deel uit van een groep van bedrijven?
zelfstandig

onderdeel van groep, zie toelichting op pagina 2.
deelnemingen in andere bedrijven, toelichten op pagina 2.

Wilt u deze activiteiten ook meeverzekeren?

nee

ja

Zijn (is) in de afgelopen 10 jaar de bedrijfsactiviteiten en/of -naam gewijzigd?

nee

ja

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten

Zijn (is) in de afgelopen 10 jaar de bedrijfsactiviteiten en/of -naam gewijzigd?
Zo ja, hieronder toelichten			

Gegevens directeuren, eigenaren, vennoten, maten en overige managers
Naam

Functie

Jaren in functie Jaren ervaring

Opleiding
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Heeft één van de genoemde functionarissen belangen in andere bedrijven?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten			

Wilt u een aanvullende dekking voor activiteiten uitgevoerd door één van bovengenoemde personen, uitgevoerd bij een
vorige betrekking?

nee

Naam

ja
Vorige bedrijf/werkgever

Gewerkt sinds Gewerkt tot

Functie

Aantal werknemers (exclusief hiervoor genoemde(n)
Technisch
Administratief/secretarieel
Stagiaires
Bruto omzet (excl. BTW)

Niveau opleiding
Vorig jaar

Lopend jaar		Komend jaar (prognose)

Nederland
Binnen EU (excl. Nederland)
Buiten EU (excl. VS en Canada)
VS en Canada
Totaal
NB Voor werkzaamheden uitgevoerd buiten de VS en Canada voor klanten uit de VS of Canada, waarvoor in de leveringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk zijn
opgenomen dat deze werkzaamheden vallen onder de Nederlandse wetgeving en eventuele geschillen door de Nederlandse rechter zullen worden behandeld, willen wij graag een overzicht hebben van de werkzaamheden en de leveringsvoorwaarden.

Voert uw bedrijf meerdere activiteiten uit?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten met een procentuele verdeling van deze activiteiten

Is de verhouding van de afgelopen jaren gewijzigd of verwacht u de komende jaren een wijziging?

nee

ja

nee

ja

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten

Is de verhouding van de afgelopen jaren gewijzigd of verwacht u de komende jaren een wijziging?
Besteed u werkzaamheden uit?

nee

ja

Zo ja, welke werkzaamheden en welke bruto omzet?

Is de verhouding van de afgelopen jaren gewijzigd of verwacht u de komende jaren een wijziging?
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Hoeveel personen houden zich bezig met de engineering/het ontwerpen?
De omzet die vanuit deze groep wordt gegenereed is als volgt opgebouwd:
+ opbrengst advies (ontwerp/rekenen/tekenen) gegenereerd uit overeenkomsten zonder uitvoering

€

+ opbrengst advies (ontwerp/rekenen/tekenen) gegenereerd uit overeenkomsten met uitvoering

€

Hoe controleert u de kwaliteit van de door u gecontracteerde bedrijven?

Worden deze uitbestede werkzaamheden contractueel vastgelegd?

nee

ja

Is in deze overeenkomst ook de (beroeps)aansprakelijkheid geregeld?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten

Controleert u of de door u gecontracteerde bedrijven een adequate en lopende (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering hebben?

nee

ja

Om een overzicht te krijgen van het risico vragen zij u om hieronder de 5 grootste opdrachten van de afgelopen (inclusief
dit jaar) op te geven. Om verdere navraag te voorkomen verzoeken wij u om zoveel mogelijk details te verstrekken, zoals het
soort werkzaamheden, uw aandeel en uw verantwoordelijkheid hierin.
Naam opdrachtgever

Uw rol in het contract

Door u berekende prijs

Wie zijn uw opdrachtgevers/afnemers?				
Particulieren

Bedrijven

Instelling

Overheid

Verricht u werkzaamheden in
Agrarische sector

nee

ja,

% van de omzet

(Petro)chemische industrie

nee

ja,

% van de omzet

Bio-industrie

nee

ja,

% van de omzet

Medische/Farmaceutische industrie

nee

ja,

% van de omzet

Dakdekkerswerkzaamheden met bitumen

nee

ja,

% van de omzet

Verricht u “losse” dakdekkerswerkzaamheden bij derden?

nee

ja,

% van de omzet

Onder “losse” wordt verstaan dat de dakdekkerswerkzaamheden geen onderdeel uitmaken van een opdracht waarin meerdere werkzaamheden, anders dan
dakdekkerswerkzaamheden, worden uitgevoerd.

Aan boord van schepen/offshore platforms

nee

ja,

% van de omzet

Worden brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden verricht?

nee

ja,

% van de omzet

In hoeveel procent van de gevallen werkt u zelf als onderaannemer? 

%

In hoeveel procent van de gevallen maakt u gebruik van onderaannemers? 

%
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Hanteert u leveringsvoorwaarden?

nee

ja

Zo ja, welke? (svp kopie meesturen)
Hanteren uw opdrachtgevers/afnemers leveringsvoorwaarden?

nee

ja

nee

ja

Zo ja, welke? (svp kopie meesturen)
Heeft u momenteel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Naam verzekeraar
Verzekerde som
Eigen risico
Jaarpremie
Oorspronkelijke ingangsdatum
Opzegdatum
Heeft u ooit een beroep gedaan op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten:

Heeft iemand ooit gedreigd een claim in te dienen?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten:

Zijn bij u feiten en/ of omstandigheden bekend, die tot een claim kunnen leiden (waaronder klachten of kritiek op uw activiteiten)?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten:

Heeft u ooit verlies geleden door fraude of andere kwaadaardige omstandigheden of verwacht u hierdoor verlies te gaan
leiden?

nee

ja

Zo ja, hieronder toelichten:

Zijn er gevaar verhogende omstandigheden voor (een van) de verzekerde(n), waaronder begrepen een strafrechtelijk verleden
binnen de laatste acht jaren?

nee

ja

Heeft enige maatschappij ooit aan verzekeringnemer of andere belanghebbende een verzekering		
afgewezen, opgezegd of bijzondere voorwaarden gesteld?

nee

ja

Premiebetaling: per jaar
Bankrekeningnummer
Automatisch incasso

ja

nee
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Slotverklaring
Omvang van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden
ook voor een bekende derde die wordt meeverzekerd bijvoorbeeld iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verder te
noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u
die alsnog aan ons mede te delen. Dit offerte aanvraagformulier en alle overige bijgevoegde documenten zullen deel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst, als de overeenkomst tot stand komt.
Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de
verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen
7:929•931 Burgerlijk Wetboek.
Verantwoordelijkheid ondertekening
U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren
risico kunnen maken.
Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het
accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door
Plaats

Datum

(handtekening)
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door
verzekeraars verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten 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 klantenbestand.
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