Aanvraagformulier
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
Dit formulier betreft :
Dit formulier betreft :
Ingangsdatum
:
Contractduur : 1 jaar

Aanvraag voor een nieuwe verzekering
Verzoek tot offerte

A. Uw gegevens
Naam verzekerde :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Lidnummer BOK :
E-mailadres :
Telefoonnummer :
(Bank)rekeningnummer :
Inschrijfnummer KvK :
B. Hoedanigheid (wat wilt u verzekeren)
Wat doet u precies?
beeldend kunstenaar
iets anders, nl
C. Risico informatie
Heeft u ook personeel?
ja
nee
Verkoopt u ook kunst aan landen buiten de EU?
ja
nee
zo ja, aan welke landen?

Verricht u ook werkzaamheden op locatie?
ja
nee
zo ja, welke werkzaamheden?

Bij ja, maakt u daarbij ook gebruik van open vuur (lassen,
snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden, en dergelijke)
ja
nee

Zo ja, bij welke werkzaamheden maakt u gebruik van open vuur?

Verricht u ook restauratie werkzaamheden?
ja
nee
zo ja, wilt u de restauratie werkzaamheden mee verzekeren?
ja
nee
(let goed op voor welke dekking u kiest bij punt D)
Bent u eigenaar van een gebouw (atelier of galerie)?
ja
nee
Verhuurt u een gedeelte van het gebouw?
ja
nee
(als u het risico van het gebouw wilt mee verzekeren, kunt u contact opnemen met FGD Assuradeuren,
058-2010103 of 058-20101113)

D. De verzekering
Optie 1 Exclusief restauratiewerkzaamheden
Standaard premie
: € 80,Standaard verzekerd bedrag : € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar
Optie 2 Restauratiewerkzaamheden maximaal verzekerd bedrag tot maximaal € 10.000,Standaard premie
: € 150,Verzekerd bedrag
: € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar
Bedrag restauratie/opzicht
: € 10.000,- per aanspraak, maximaal € 20.000,- per jaar
Optie 3 Restauratiewerkzaamheden maximaal verzekerd bedrag tot maximaal € 20.000,Standaard premie
: € 200,Verzekerd bedrag
: € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar
Bedrag restauratie/opzicht
: € 25.000,- per aanspraak, maximaal € 50.000,- per jaar
E. Eerdere verzekeringen
Heeft u eerder eend dergelijke verzekering gehad?
ja, bij verzekeraar
nee
F. Premiebetaling
Gewenste betaling:
Acceptgiro
Automatische incasso**
(** de machtiging tot automatisch afschrijving wordt verleend door het indienen van dit aanvraagformulier)

G. Slotverklaring
Bent u de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?
: Ja ***
: Nee
Toelichting :
*** Kies ‘Ja’, als u:
- de rijbevoegdheid (voorwaardelijk) is ontzegd
- bent veroordeeld voor diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
- bent veroordeeld voor vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen
de vrijheid of het leven of een poging daar toe
- bent veroordeeld voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie, de Opiumwet of de Wet
Economische Delicten
- bent geweigerd door een verzekeraar of betrokken bent geweest bij verzekeringsfraude of
opzettelijke misleiding van een financiële instelling.
- als op dit moment op uw bezittingen of inkomsten door de deurwaarder beslag is gelegd
- als u in de laatste 5 jaar failliet bent verklaard of door de rechter in een schuldsanering bent
betrokken.
Belangrijk
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor
statische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een
verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de CIS
is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. FGD Assuradeuren heeft uw antwoorden op de gestelde
vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste
beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest.

H. Afsluiting
De aanvrager verklaart
- dat de antwoorden juist zijn
- dat de op grond van deze aanvraag op te maken polis in ontvangst wordt genomen
en de verschuldigde premie en kosten te betalen.
- kennis te hebben genomen van de polisvoorwaarden
De aanvrager machtigt:
- FGD Assuradeuren om eventueel informatie in te winnen bij andere
verzekeringsmaatschappijen of assurantieadviseurs over zijn schade- en
verzekeringsverleden.
Voor akkoord:

Naam

Plaats

Datum

Belangrijk
De verzekering wordt digitaal aangevraagd. Bij deze manier van aanvragen ontbreekt de
handtekening van de aanvrager, dit betekent dat u bij betaling van de eerste premie akkoord gaat met
het afsluiten van de verzekering.
Wij vragen u de gegevens op het aanvraagformulier zorgvuldig te controleren. Deze gegevens vormen
de basis van de verzekering. Bij geconstateerde onjuistheden dient u deze direct te melden, zodat wij
de verzekeraar daarvan op de hoogte kunnen stellen.

