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Gelieve het ingevulde formulier naar uw gebruikelijke contactpersoon te sturen binnen MS Amlin of via offerte-offre.be@msamlin.com 

Als consultant wordt beschouwd een persoon die of een bedrijf dat, als extern adviseur, ten aanzien van zijn klanten professioneel advies geeft 
op basis van zijn/hun eigen expertise. 

Onderstaande activiteiten vallen hier niet onder, maar zijn wel verzekerbaar door MS Amlin: 

- Consultant en ICT (p ICT Consultant
(specifieke polis)

- Sociaal secretariaat en
loonadministratie

- Clinical trials (promotor)
- Architecten

- Landmeters
- Verzekeringsagent of – makelaar
- Bankagent, kredietbemiddelaar
- Asset Manager
- Commissionair expediteur / vervoerder
- Bouwpromotor

- Bodemsaneringsdeskundige
- Milieucoördinator
- Technische ontwerpen
- Stabiliteitsberekeningen
- Berekening van technische installaties
- Engineering activiteiten

Algemene informatie 
Gegevens kandidaat-verzekeringsnemer / verzekerden 

Naam en juridische vorm 

Adres 

KBO-nummer 

Type consultant Marketing, Communication en PR 

Strategie, Interim Management en HR 

Farma, Chemie en Bio 

Juridisch, Financieel en Fiscaal 

Logistiek en Transport 

Milieu, Bodem, Veiligheid en Energie 

Audiovisuele Toepassingen 

Overig 

Gedetailleerde beschrijving van de 
te verzekeren activiteit 

Jaaromzet van de 
Verzekeringsnemer in het laatste 
afgesloten boekjaar 

Tussen € 0 en € 250.000 

Tussen € 250.000 en € 500.000 

Tussen € 500.000 en € 1.000.000 

Tussen € 1.000.000 en € 1.500.000 

Tussen € 1500.000 en € 2.000.000 

Meer dan € 2.000.000 

Eventuele opmerkingen 



Schade Historiek 

Werd de aansprakelijkheid van de Verzekeringsnemer in het gedrang gebracht in het kader 
van haar beroeps/bedrijfsactiviteiten gedurende de laatste 5 jaar? Ja     Neen 

Indien ja, preciseer 

Heeft U kennis van daden, omstandigheden of feiten die aanleiding kunnen geven tot een 
vordering tot schadevergoeding? Ja     Neen 

Indien ja, preciseer 

Gelieve de officiële schadestatistiek van de laatste 5 jaren te bezorgen 

Dekkingen 

Wat is de gewenste 
productversie? 

Standard 

Evolution 

Premium 

Wat is de gewenste duurtijd van 
de polis?* 

1 jaar 

3 jaar 

Wat is de gewenste 
premiesplitsing?** 

Jaarlijks 

Half-jaarlijks 

3-Maandelijks

*Polis van 1 jaar: 10% bijpremie t.o.v. 3-jaarlijkse polis
**Premiesplitsing is slechts mogelijk voor zover de minimale termijnpremie € 250 bedraagt

Bovenstaande antwoorden zullen dienen als grondslag voor het opstellen van een verzekeringsofferte.  
Door de ondertekening van deze vragenlijst verklaart de verzekeringsnemer dat de bovenvermelde inlichtingen met 
de werkelijkheid overeenstemmen en dat niets werd verborgen of verdraaid. 

Opgesteld te _______________ Op __________________ 

Naam: _______________ Telefoon: _______________ Email: __________________________ 

Handtekening van de vertegenwoordiger van de onderneming 
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