MS Amlin Insurance SE

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB)
(niet voor bouwbedrijven en zorginstellingen)
MS Amlin Insurance SE (MS Amlin)
Van Heuven Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen
Telefoon: 020-5031100
Belangrijk: Lees voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
onder het aanvraagformulier!
Dit formulier betreft :
Wijziging op polisnummer ……………………………….
Ingangsdatum
……………………………….

o
o

Nieuwe aanvraag
Verzoek tot offerte

o
o

1.

Aanvrager / verzekeringnemer
Naam
Eventueel handelsnaam
Adres
Woonplaats en postcode
Internet adres
Nummer KvK
Heeft u al verzekeringen bij MS Amlin?
Zo ja, graag toelichten.

……………………………………….
rechtsvorm ……………….
……………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
………………………………………………………………………….

Namen mee te verzekeren bedrijven:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Vestigingsplaats:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Maakt u deel uit van een concern?
Zo ja, welke concern en relatie?

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Graag organogram bijvoegen.
Is het bedrijf gecertificeerd?
Zo ja, graag toelichten
2.

Activiteiten / hoedanigheid
Uitvoerige beschrijving van activiteiten /
aard van het uitgeoefende bedrijf / beroep
Sedert wanneer wordt het bedrijf / beroep uitgeoefend?
Verhuurt u onroerend goed?
Zo ja, wat is de herbouwwaarde?
Indien geen woonfunctie; waarvoor wordt het onroerend
goed gebruikt?

3.

Verzekerd bedrag
Gewenst verzekerde bedrag?

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
€ ……………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

o
o

€
€

5.000.000,………………,-

Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar wordt gemaximeerd tot 2x het verzekerd bedrag per aanspraak.
Overige gewenste verzekeringen

o
o

Collectieve ongevallenverzekering
....…………………………………………………………….

Zo ja, wilt u voor de gewenste verzekeringen het
daarvoor bestemde aanvraagformulier inzenden?
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4.

5.

Salarissen, omzet en personeel
Hoeveel personen werken bij de te verzekeren berdrijven?
personeelsleden
eigenaren / firmanten,
directeuren / grootaandeelhouders
overige (bijv. uitzendkrachten)

………….
………….
………….

Heffingsloon over het afgelopen boekjaar?
Het heffingsloon moet worden vermeerderd met € 40.000,voor iedere eigenaar / firmant en directeur /
grootaandeelhouder.

€ ……………….

Jaaromzet exclusief BTW over het afgelopen boekjaar

€ ……………….

Prognose lopend boekjaar?

€ ……………….

Producten
Welke producten worden door de te verzekeren bedrijven
gefabriceerd?

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Worden delen van deze producten door anderen geleverd?
Zo ja, welke?
Fabriceert u halffabricaten?
Zo ja, welke?
Welke producten worden door de te verzekeren bedrijven
verhandeld?
Van wie betrekt u deze producten?
Ondergaan deze producten nog een behandeling?
Zo ja, welke?
Door wie worden de producten verpakt en/of geëtiketteerd?

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Door wie of welke instantie worden de producten
gecontroleerd?
Ingangscontrole door :
Uitgangscontrole door :

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Kunnen afgezette producten worden getraceerd?

o ja

Op welke wijze en binnen welke termijn kunnen producten
worden teruggehaald of de verkoop geblokkeerd?
Is er een zogenaamde recall procedure?
Zo ja, graag routing / procedure bijvoegen.

o nee

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee

Importeert u producten uit landen buiten de EU?
Zo ja, welke en hoeveel?

o ja
o nee
……………….
……………….
……………….
……………….

Naar welke landen exporteert u producten?

o
o
o

Indien export naar overige landen, welke landen zijn dit?

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Worden uw producten (voor zover u bekend) indirect
geëxporteerd naar de USA en/of Canada?
Zo ja, graag toelichten

EU-landen
USA / Canada
Overige landen

€ ……………….
€ ……………….
€ ……………….
€ ……………….
Omzet € ……………….
Zie vraag 8
Omzet € ……………….

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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Levert u producten van brandgevaarlijke, giftige,
explosieve, of radioactieve aard?
Zo ja, welke?

Aan wie wordt geleverd?

6.

Indien u catalogi of folders verstrekt, wilt u die bijvoegen?

o Consument
o Groothandel
o Industrie
o Kassen
o Kernreactoren
o Kleinhandel
o Scheepsbouw
o Treinenbouw

Diensten
Welke diensten verlenen of werkzaamheden verrichten
de te verzekeren bedrijven?

(zie ook vraag 7 “bijzondere segmenten”)
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Worden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht?
Zo ja, welke?

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o Consument
o Industrie
o Groothandel
o Kleinhandel

Wordt personeel van derden gebruikt?
Zo ja, hoeveel en hoe vaak?
Worden werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers?
Zo ja, hoeveel en hoe vaak?
Voor wie worden diensten verleend of werkzaamheden
verricht?
Worden diensten verleend aan of werkzaamheden
verricht bij of op:

Worden diensten verleend of werkzaamheden verricht in
het buitenland?
Zo ja, welke, hoeveel en waar?
Worden brandgevaarlijke gereedschappen of licht
ontvlambare stoffen gebruikt?
Zo ja, welke?
Buiten het eigen bedrijf?
7.

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

o Kassen
o Kernreactoren
o Scheepsbouw
o Treinenbouw
o Vliegtuigbouw
o Vliegvelden

o Vliegtuigbouw
o Vliegvelden
o Waterbouw
o Auto- industrie
o Bio- industrie
o (Petro-) Chemische- industrie
o Luchtvaart- industrie

o Waterbouw
o Auto- industrie
o Bio- industrie
o (Petro-) Chemische- industrie
o Luchtvaart- industrie

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee

Specifieke segmenten
Aannemers
Voor aannemers kent MS Amlin een specifiek vragenformulier. U gelieve van dat formulier gebruik te maken.
Transportbedrijven
Waar geschiedt het vervoer?

o binnen Nederland

o buiten Nederland

Wat wordt er vervoerd?

o bulkgoederen
o gevaarlijke stoffen

o stukgoederen
o zand / grind / grond

Verricht u grondverzetwerkzaamheden?

o ja

o nee

Medici
Gewenst verzekerd bedrag vermogensschade

o€

250.000,-

Werkt u met bestralingsapparatuur?

o€

500.000,-

o ja, diagnostische doeleinden
o ja, therapeutische doeleinden
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Aantal assistenten

………………. universitair opgeleid
………………. niet universitair opgeleid

Bent u apotheekhoudende arts?

o ja

o nee

Fysiotherapeut, masseur, heilgymnast, mensendieck-leraar, manicure, pedicure, schoonheidsspecialist en
mondhygiënist
Welk diploma heeft u?
………………………………………………………………………….
Aantal assistenten
Exploitanten onroerend goed / huiseigenaren
Herbouwwaarde

………………. gediplomeerd
………………. andere assistenten
Woonhuizen
Bedrijfspanden

€ ……………….
€ ……………….

Onderhoud in eigen beheer?

o ja

Verenigingen
Aantal leden
Omzet kantine
Heeft u een tribune?
Zo ja, aantal zitplaatsen en bouw aard

………….
leden
€ ……………….
o ja
o nee
………………………………………………………………………….

Scholen
Soort onderwijs
Aantal leerlingen
Dient het aansprakelijkheidsrisico van de leerlingen op
secundaire basis meeverzekerd te worden?

o nee

………………………………………………………………………….
………….
leerlingen
o ja

o nee

Zorginstellingen
Voor zorginstellingen kent MS Amlin een specifiek vragenformulier. U gelieve van dat formulier gebruik te maken.
8.

USA / Canada
Levert en/of factureert u producten aan cliënten in de
USA / Canada?

o ja

o nee

Zo ja, wilt u dan het aanvullende vragenformulier
USA / Canada invullen en bijsluiten.
9.

Contractuele verbintenissen
Hanteert u leverings- en/of garantievoorwaarden?
Zo ja, hoe brengt u deze ter kennis van uw opdrachtgevers
of aannemers?

o ja, zonder uitzondering

o ja, soms

o nee

………………………………………………………………………….

Hanteren uw toeleveranciers leverings- en/of
garantievoorwaarden?

o ja, zonder uitzondering

o ja, soms

o nee

Hanteren uw opdrachtgevers of aannemers
inkoopvoorwaarden?

o ja, zonder uitzondering

o ja, soms

o nee

Hanteren onderaannemers algemene voorwaarden
ten opzichte van u?

o ja, zonder uitzondering

o ja, soms

o nee

Wilt u alle in deze vraag bedoelde voorwaarden
meezenden?
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10.

Werkmaterieel
Wordt gebruik gemaakt van :
o Heistellingen
o Kranen
o Laad- en losmiddelen
o Liften
o Locomotieven
o Smalspoor
o Vaartuigen
o Vorkheftrucks

Soort :
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Aantal :
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Het aansprakelijkheidsrisico voor motorrijtuigen in de zin van artikel 1 van de Wegenverkeerswet dient te worden verzekerd via
afzonderlijke specifieke verzekeringen.
11.

Bedrijfsvoering en preventie
Milieu
Vindt er opslag, bewerking of gebruik van mogelijk
milieubelastende stoffen plaats?
Zo ja, welke en hoeveel?
Welke maatregelen heeft u genomen ter voorkoming
van aantasting van het milieu?
Welke afvalstoffen worden er geloosd / afgevoerd?
Door wie, hoe en hoeveel?
Arbo
Welke maatregelen zijn er genomen ter waarborging
van de veiligheid en gezondheid van het personeel?
Hebben zich wel eens bedrijfsongevallen voorgedaan?
Zo ja, hoeveel, waardoor en met welke gevolgen?

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Graag toezending ongevallenregister met opgave
bijna ongevallen.

12.

Is er een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie)
aanwezig inclusief plan van aanpak?
Zo ja, graag meesturen.

o ja

Is er een preventiemedewerker aanwezig?
Zo ja, graag opgave naam en gevolgde opleiding(en)
op dit gebied.

o ja
o nee
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Voorrisico
Wilt u zogenaamde “voorrisico” meeverzekeren?
(onder voorrisico wordt verstaan claims die tijdens de
looptijd van de verzekering worden ontvangen en die
voortvloeien uit een handelen en/of nalaten dat heeft
plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van
de verzekering.)
Zo ja, vanaf welke datum?

o ja

o nee

o nee

……-……-……… .

Zo ja, wilt u dan de volgende vragen beantwoorden:
Zijn de activiteiten, producten of productiemethoden
in de afgelopen 5 jaar sterk veranderd?
Zo ja, graag toelichten.

o ja

Zijn er bedrijven overgenomen die voorheen andere
activiteiten ontplooiden dan genoemd bij vraag 2?
Zo ja, graag toelichten.

o ja

o nee

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
o nee

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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13.

Vorige of bestaande verzekeringen
Bent u tegen het aansprakelijkheidsrisico verzekerd
(geweest)?
Zo ja, bij welke maatschappij en voor welke bedragen?

Is aan een van de belanghebbenden ooit een verzekering
geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden
voorgesteld?
Zo ja, graag toelichten.

14.

15.

Schadeverleden
Graag opgave van alle claims tegen u ingediend in de
afgelopen 10 jaar, met vermelding van datum, aard,
omvang en afwikkeling.
Slotvraag en ondertekening (zie ook de toelichting op
de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze
verzekering nog over informatie die voor de
beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor
MS Amlin van belang kan zijn, en die niet
bij de beantwoording van één van de voorgaande vragen is
verstrekt?
Zo ja, welke informatie is dat?

o ja

o nee

………………………………………………………………………….
€ ……………….
€ ……………….
o ja

o nee

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

o ja

o nee

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Omstandighedenverklaring
Voor zover niet anders wordt aangegeven, verklaart ondergetekende namens kandidaat-verzekeringnemer, dat bij kandidaatverzekerden gedegen onderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn
waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kunnen leiden tot een aanspraak, waarvoor een beroep zou
kunnen worden gedaan op de door ondergetekende aangevraagde verzekering of die voor het overige voor de
risicobeoordeling van belang zouden kunnen zijn. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondergeschikten die
door een aan de arbeid gerelateerde oorzaak arbeidsongeschikt zijn of dreigen te worden, klachten of andere problemen
over/met geleverde producten of diensten, andersoortige klachten, incidenten enz. Uw assurantiemakelaar kan desgewenst
een nadere toelichting geven. Omstandigheden waarvan u kennis neemt na het insturen van deze aanvraag dient u zo snel
mogelijk aan MS Amlin te melden. MS Amlin behoudt zich in dat geval het recht voor de premie en condities te herzien. Indien
er wel aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn dient u dit aan te geven en deze bij uw huidige verzekeraar te
melden en een kopie van deze melding aan deze aanvraag te hechten. Bekende aanspraken en/of aanspraken die later
voortvloeien uit thans bekende omstandigheden zijn niet gedekt onder deze nieuwe verzekering.
Tevens verklaart ondergetekende namens kandidaat-verzekeringnemer, dat de gestelde vragen in dit aanvraagformulier juist
en zo volledig mogelijk zijn beantwoord.
Kandidaat-verzekeringnemer : ……………………………………………………………………………………………………………....
Naam ondergetekende : ………………………………
Functie :
…………………………………………………….
Plaats :
………………………………
Datum :
……-……-……… .
Handtekening:

………………………………

Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
Informatie van betrokkene is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin. MS Amlin zal persoonsgegevens beheren
overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. MS Amlin heeft persoonsgegevens
nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren. MS Amlin verzamelt slechts de persoonsgegevens die
hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens,
financiële informatie en risicogegevens.
In verband met verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen verzekeraars gegevens ook raadplegen en
vastleggen bij de Stichting CIS te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens
uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
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Het privacy- en gebruikersreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit is te raadplegen via de website:
https://www.stichtingcis.nl/nl-nl/regelgeving.aspx
Op de verwerking van persoonsgegevens is de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars” van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van de cliënt en de verzekeraar bij de verwerking van persoonsgegevens
weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van het Verbond van
Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) of kan worden opgevraagd bij MS Amlin of het:
Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Telefoon: (070) 333 8500
Tevens is de “MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming“ van toepassing.
De volledige “MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming“ kan worden gevonden op
www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html
Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer
(DataProtectionOfficer@msamlin.com).
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden geldt dat de teksten in de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars” prevaleren boven de teksten in de “MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming“.
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap
van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het
antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u toch niet volledig aan uw mededelingsplicht heet voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering word
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de
ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u
heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u
alsnog aan de verzekeraar mededelen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering
bovendien de volgende uitgangspunten:
een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd
voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de
aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid
moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.
MS Amlin Insurance SE (MS Amlin)
Van Heuven Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen
“De algemene voorwaarden van de door u gewenste verzekering ontvangt u samen met de offerte”.

MS Amlin Insurance SE - Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen - Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen
Tel. +31 (0)20 503 1100 – www.msamlin.com
Bijkantoor Nederland - Handelsregister 64815323 - BTW NL8558.65.817.B.01 - Bank (EUR): IBAN NL76ABNA0636720675 BIC ABNANL2A
Hoofdkantoor: MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België

