Aanvraagformulier

Werknemersschadeverzekering

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

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. 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 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.

2.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde
verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
- de leden van de maatschap;
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –
hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].

3.

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.
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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, bij voorbeeld 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.

(Offerte)aanvraagformulier Werknemersschadeverzekering (VF.WSV.2010)
Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de
daarbij verstrekte gegevens vormt de basis voor een (voorstel tot) verzekering. Wij verzoeken u daarom de
toelichting op de reikwijdte van uw mededelingsplicht op de tweede pagina van dit aanvraagformulier goed
door te lezen en bij vragen contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon.
Door invulling en ondertekening van dit vragenformulier verplicht de aanvrager zich niet tot het aangaan van een
verzekering.

1.

Algemeen

a.

Naam onderneming
(hoofdvestiging)

______________________________________________________________________

Adres

______________________________________________________________________

Postcode en plaats

______________________________________________________________________

E-mailadres

______________________________________________________________________

Website

______________________________________________________________________

b.


Rechtsvorm van de onderneming






□
□
□

Eenmanszaak
Maatschap
VOF

□
□
□

CV
BV
NV

□
□
□

Vereniging
Stichting
______________________

c.

Datum van vestiging

______________________________________________________________________

d.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid (van de onderneming) met
andere, binnen Nederland gevestigde ondernemingen?

□

Ja

□

Nee

Zo ja, graag volledige informatie
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Voor de beoordeling van het risico is belangrijk of men participeert in andere ondernemingen, dan wel deel uitmaakt van een
andere onderneming of dat anderen invloed hebben op het bestuur van de onderneming.

e.

KvK-nummer:

f.

Over welke periode loopt het boekjaar van de onderneming?
□

Kalenderjaar

________________________________________________

□

(uittreksel meesturen)

Anders, nl. van __________ (dd/mm) t/m __________ (dd/mm)

2.

SV-loon

-

Onder SV-loon wordt verstaan: loon voor sociale verzekeringen. Dit is het loon volgens artikel 16 van de Wsfv, zonder
maximering, te vermeerderen met het totale bedrag dat is betaald aan uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers e.d.
Als ondergeschikte wordt aangemerkt de natuurlijke persoon over wie de werkgever uit hoofde van een dienstverband of andere
gezagsverhouding zeggenschap heeft, zoals de werknemer, de uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.

-

Het (verwachte) SV-loon over het lopende boekjaar

EUR __________________________________

Het (verwachte) SV-loon over het komende boekjaar

EUR __________________________________

Aantal ondergeschikten (excl. vrijwilligers)

________________________________

Aantal vrijwilligers

________________________________

3.

Werkzaamheden
In welke branche worden de hoofdactiviteiten van verzekeringnemer en eventuele binnen Nederland gevestigde
dochterondernemingen verricht?
□

Industrie

□

Bouw

□

□

Welzijn/Zorg

□

Dienstverlening/financiële instelling

□

Horeca

□

Bezorg-, pakket- en/of koeriersdienst

□

Overige, nl _____________________________________

Handel

□

Vervoer

Welke werkzaamheden worden er door verzekeringnemer en eventuele Nederlandse dochterondernemingen
verricht?
________________________________________________________________________________________

4.

Bedrijfsongevallen

a.

Hebben zich bij verzekeringnemer en/of in Nederland
gevestigde dochterondernemingen in de afgelopen periode van
5 jaar meer dan 3 aan de arbeid gerelateerde ongevallen voorgedaan die (per ongeval) tot meer dan 3 dagen verzuim hebben
geleid?

□

Ja

□

Nee

Zo ja, graag opgave van het aantal en de aard van de ongevallen
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b.

Hebben zich bij verzekeringnemer en/of in Nederland
gevestigde dochterondernemingen in de afgelopen periode van
5 jaar ernstige aan de arbeid gerelateerde ongevallen voorgedaan? Onder ernstige ongevallen wordt verstaan ongevallen
die hebben geleid tot de dood, een ziekenhuisopname of
blijvend letsel.

□

Ja

□

Nee

Zo ja, graag opgave van het aantal en de aard van de ongevallen
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5.

Dekking

a.

Welk verzekerd bedrag per gebeurtenis wenst u?



□

b.

Welk franchise per gebeurtenis wenst u?



□

EUR 1.000.000,00

EUR 2.500,00

□

□

EUR 2.500.000,00

EUR 5.000,00

□

anders, nl EUR __________________________

□

anders, nl EUR __________________________

c.

Gewenste ingangsdatum van de verzekering:
(De verzekering kan niet later dan 3 maanden na ondertekening van het aanvraagformulier ingaan.)



Datum ondertekening aanvraagformulier
1 maand na datum van ondertekening
□
2 maanden na datum van ondertekening
□
3 maanden na datum van ondertekening
□
Anders, nl _____________________________________
□
□

6.

Slotvragen
Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren,
vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het verleden een van de volgende verzekeringen
opgezegd of geweigerd?
- SVI
- OIV
- Wegam/Wegas
- (Collectieve) ongevallenverzekering
- Verkeersschadeverzekering

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.
Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren,
vennoten, bestuurders en/of eigenaars betrokken (geweest) bij een faillissement of
surseance van betaling?
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

7.

Strafrechtelijk verleden
Zijn feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn
voorgevallen en betrekking hebben op:
a. de aanvrager;
b. andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke
samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en de VOF);
en indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve van een rechtspersoon tevens op:
c. de statutair directeur (en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
d. de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de
statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.



Bij de beantwoording van deze vraag is niet slechts de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend,
maar ook die van andere hierboven aangeduide (rechts)personen.
□
□
Ja
Nee
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.
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Slotverklaring
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van
deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een
van de voorgaande vragen is verstrekt?
□
□
Ja
Nee
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.
Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht op de tweede pagina van dit aanvraagformulier.
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming
te tekenen en deze te binden, verklaart de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord
en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist
te hebben voorgesteld.

Plaats en datum

____________________________

Handtekening

___________________________________________________________

Naam en functie ondertekenaar

____________________________

Uw assurantiebemiddelaar

TransportRisico B.V.(16H56/8211)
___________________________________________________________
Stadsweide 15 - Postbus 3 - 4520 AA

____________________________

____________________________

Biervliet

t: 0115-763005 - e: info@transportrisico.nl

Verzekeraar
Voor deze verzekering is HDI-Gerling Verzekeringen N.V. de verzekeraar. Zij is gevestigd te Westblaak 14,
3012 KL te Rotterdam en heeft 12000587 als registratienummer bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). HDIGerling Verzekeringen N.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer
24167746. HDI-Gerling is alleen aanbieder van verzekeringen en geeft geen advies. Voor advies kunt u contact
opnemen met uw bemiddelaar in verzekeringen.

Klachtenbehandeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van een
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de interne klachtenbehandelaar van HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Wanneer het oordeel van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens opgevraagd. Deze worden door HDI-Gerling
Verzekeringen N.V. 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 statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’ van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij HDI-Gerling
Verzekeringen N.V. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).

