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Niet voor beursgenoteerde ondernemingen. 
Niet voor ondernemingen met deelnemingen in Noord-Amerika. 

1. Algemene gegevens aanvragende rechtspersoon

Naam

Adres

Postcode en plaats

Datum van oprichting

Nummer KvK-inschrijving

Bedrijfsactiviteiten

Heeft de rechtspersoon vestigingen/
dochtermaatschappijen buiten de EU?	 w Nee  w Ja

Heeft de rechtspersoon deelnemingen waarin
zij 50% of minder belang heeft? 	 w Nee  w Ja  
  
 Graag opgeven welke entiteiten dit zijn: 

Behaalt de rechtspersoon omzet uit 
de Verenigde Staten?	 w Nee  w Ja, op jaarbasis EUR

Was er in het afgelopen boekjaar sprake
van een negatief eigen vermogen?	 w Nee  w Ja, namelijk EUR

Was er in het afgelopen boekjaar sprake 
van een negatief bedrijfsresultaat? 	 w Nee  w Ja, namelijk EUR

2. Financiële gegevens

Jaar   Jaar  

Omzet €   €  

Bedrijfsresultaat €   €  

Netto resultaat €   €  

Vlottende activa €   €  

Kortlopende schulden €   €  

Langlopende schulden €   €  

Eigen vermogen €   €  

Balanstotaal €   €  

Deze gegevens hoeven niet te worden ingevuld indien een recent jaarverslag wordt meegestuurd.

(Ook van de werkmaatschappijen)
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3. Gegevens aandeelhouders

Graag opgave van de aandeelhouders van de rechtspersoon en het percentage aandelen

Naam % aandelen

   

   

   

   

Zijn er bestuurders en/of commissarissen die (in)direct aandelen bezitten?	 	 w Nee  w Ja

Zo ja, wie en welk percentage?

   

4. Ontwikkelingen

Zijn er de afgelopen 18 maanden fusies en/of acquisities geweest? 	 w Nee  w Ja

Zijn er voor de komende periode fusies en/of acquisities gepland?	 w Nee  w Ja

Zijn er aanwijzingen dat de resultaten van de rechtspersoon  
de huidige of toekomstige periode sterk gaan wijzigen?	 w Nee  w Ja

Indien één van bovenstaande vragen met ja is beantwoord, graag een uitgebreide toelichting

5. Gewenst verzekerd bedrag

	 w € 250.000
	 w € 500.000
	 w €  1.000.000
	 w €  2.500.000
	 w €  5.000.000
	 w Anders, namelijk €  

6. Slotvragen

Is er ooit een claim ingesteld tegen, of een aansprakelijkstelling geweest van een bestuurder of 
commissaris van de rechtspersoon en/of haar deelnemingen?	 w Nee  w Ja

Is de aanvrager (na dit aan iedere bestuurder en commissaris van de aanvragende rechtspersoon  
gevraagd te hebben) zich bewust van een omstandigheid / situatie welke mogelijkerwijs aanleiding  
zou kunnen geven tot een claim tegen één van de bestuurders en/of commissarissen van de  
rechtspersoon en/of haar deelnemingen?	 w Nee  w Ja

Is de rechtspersoon, een bestuurder of commissaris op dit moment betrokken in een lopende 
procedure of verwacht men daar op korte termijn in betrokken te raken?	 w Nee  w Ja
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Is de rechtspersoon in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en  
commissarissen opgezegd of is verlenging geweigerd?	 w Nee  w Ja

Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie die voor de beoordeling van deze 
verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording  
van de voorgaande vragen is verstrekt?	 w Nee  w Ja

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of 
ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? 	 w Nee  w Ja

 
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 niet tot een rechtszaak is gekomen, geef 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.

Indien één van bovenstaande vragen met ja is beantwoord, graag een uitgebreide toelichting

7. Ondertekening

Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd zijnde voor de rechtspersoon te tekenen en deze te binden, verklaart de vorenstaande vragen volledig 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. Met een belangrijk aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico zal beïnvloeden.

Het niet volledig voldoen aan de mededelingsplicht kan ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.  
Indien met opzet de verzekeraar wordt misleid of indien de verzekeraar bij kennis van de ware feiten de verzekering nimmer zou hebben gesloten heeft de 
verzekeraar het recht de polis op te zeggen.

Ondergetekende verklaart dat de verstrekte cijfers een juiste en waarachtige weergave betreffen van de situatie binnen de bovengenoemde rechtspersoon.

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat dit ingevulde vragenformulier, inclusief alle eventuele verklaringen en bijlagen als  
basis dienen van de verzekering en derhalve onderdeel zullen uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, 
of deze nu voor of na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van het mededelingsplicht voor deze verzekering de volgende 
uitgangspunten: 

• Een niet beantwoorde of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord. 
• De slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. Bij het bewust verzwijgen of verkeerd voorstellen van feiten en omstandigheden, waarvan de 

aanvrager redelijkerwijs moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het risico voor verzekeraar van belang is, wordt de slotvraag geacht 
onvolledig te zijn beantwoord.
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Ondertekening van dit aanvraagformulier verplicht de aanvrager en/of de rechtspersoon niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan.

Plaats Naam

Datum Functie

 Handtekening verzekeringnemer (aanvrager)*

          * Bij digitale aanvraag handtekening niet noodzakelijk

w  Ik heb dit document naar waarheid ingevuld
Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op
en stuur het als bijlage naar

info@meijers.nl
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