AANVRAAG
Aansprakelijkheid Verzekering Care for Women
Tussenpersoon

Sas Assurantien
3335

Aanvrager:
Handelsnaam
Postadres
Telefoon
Emailadres
Geboortedatum van eigenaar/DGA
KVK-nummer
Aard van het bedrijf
Rechtsvorm
eenmanszaak
BV

Betaling middels
Per:

aanvraag

wijziging polisnummer

Relatienummer
Directeur/eigenaar
Postcode/Plaats
Website
Nationaliteit
SBI-code
VOF

______

Nederlandse

Banknummer

acceptgiro
incassomachtiging
Betaling aan
jaar
half jaar
kwartaal
maand

Tussenpersoon

VKG

Aansprakelijkheid
Dekking als Care for Women Specialist conform afspraken in collectief verband.
Loopt elders een verzekering zoals hiervoor wordt
aangevraagd

nee

ja, n.l.: ……………………………

Heeft ooit een verzekeraar aan u, of een meeverzekerde, een bedrijfsverzekering of daarmee gelijk te
stellen verzekering geweigerd, opgezegd of onder bijzondere voorwaarden geaccepteerd, dan wel
voortgezet of willen voortzetten
nee
Ja te
weten*:
Heeft u, of een meeverzekerde, in de afgelopen vijf jaar schade(n) geleden waarvoor vergoeding is
verkregen:
Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden voor de door u aangevraagde verzekeringsvorm(en).
nee
Ja te
weten*:

Heeft u nog iets mee te delen ten aanzien van het te verzekeren risico, dat voor het beoordelen van deze
aanvraag van belang zou kunnen zijn. (Voor de strekking van deze vraag: zie onderstaande toelichting
en de eindverklaring)
nee
Ja te
weten*:

Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nog nader over te leggen persoonsgegevens
kunnen worden opgenomen in de door de gevolmachtigd agent gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing. In verband met een verantwoordt acceptatiebeleid kan Van
Kampen Assuradeuren BV uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Ziet. Doelstelling hiervan is risico’s te
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor
www.stichtingcis.nl.

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 en die de leeftijd
van zestien jaren heeft bereikt. Bovendien is bij de beantwoording niet alleen uw eigen wetenschap 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. 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, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u,
tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering,
ter hand is gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden
dat het recht op uitkering wordt 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.

Strafrechtelijke verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdacht of ter
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
•
Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
•
Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en
afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en)
daartoe;
•
Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat
daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het tot een rechtszaak is
gekomen, geeft dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie en zo ja, tegen
welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.
U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.
Belangrijk: lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van
de mededelingsplicht hiervoor.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een
verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat
hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende en daarmee een geheel vormende
voorwaarden van verzekering.

Getekend op
Naam van de
ondertekenaar
Functie

(handtekening aanvrager)

Van Kampen Groep
Email: teambrandvaria@vkg.com

Postbus 1015
Tel: 0229 – 287 888

1620 KA HOORN
Fax 0229 – 287 877

