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Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Het aanvraagformulier dient getekend  
en gedateerd te worden door een daartoe bevoegd persoon. 

Het invullen en ondertekenen van het formulier verplicht de aanvrager of verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan. 

1. Algemene gegevens van de aanvrager 

Naam verzekeringnemer

Adres

Website

Datum oprichting
S.v.p. kopie inschrijving KvK bijvoegen.

Mee te verzekeren dochter- of gelieerde 
ondernemingen (indien van toepassing)

S.v.p. een organogram bijvoegen waaruit groepsstructuur blijkt.
Alle hierna volgende vragen zijn van toepassing op de verzekeringnemer en de mee te verzekeren deelnemingen.

Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen?	 w Nee  w Ja, namelijk in de volgende landen

Bestaat er een economische en/of organisatorische 
eenheid (van de onderneming) met andere 
(binnen- en/of buitenlandse) ondernemingen?	 w Ja  w Nee

Zo ja, graag volledige toelichting

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. Om de risico’s goed op elkaar af te stemmen zal aanvullende clausulering in de 
 bovenstaande gevallen vaak noodzakelijk zijn, waarbij aansluiting gezocht wordt bij het begrip Groep in de zin van Boek 2 BW.

Opgave alle directieleden, partners of vennoten met 
daarbij de genoten opleiding en ervaring 
(bij voorkeur d.m.v. curricula vitae)

Aantal overige personeelsleden full- en/of parttime

Is uw onderneming aangesloten bij een 
(overkoepelende) branche organisatie?	 w Nee  w Ja

Zo ja, welke?
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2. Financiële gegevens

Omzet Vorig boekjaar Lopend boekjaar Volgend boekjaar

Nederland € € €

EU € € €

USA / Canada € € €

Overige landen (specificeren) € € €

Totaal € € €

3. Beroepsactiviteiten 

Geef een volledige omschrijving van de activiteiten van de onderneming (indien van toepassing met vermelding van het aandeel van  
de verschillende werkzaamheden in de totale omzet) en een eventuele brochure en/of ondernemingsplan meesturen.

Graag daarbij vermelden: een omschrijving van de dagelijkse beroepsactiviteiten, een omschrijving van de diensten en/of producten die  
worden geleverd, alsmede een omschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens de uitoefening van het beroep.

Besteedt u werkzaamheden uit aan derden? 	 w Nee  w Ja

Zo ja, welke werkzaamheden betreft het, aan wie worden de werkzaamheden uitbesteed en wat is het aandeel van deze werkzaamheden in de totale omzet? 
Welke leveringsvoorwaarden worden dan gehanteerd? S.v.p. een kopie meezenden.

Heeft u cliënten die structureel (langer dan 12 maanden) 
voor meer dan 30% aan de omzet bijdragen?	 w Nee  w Ja

Zo ja, welke cliënten zijn dit en voor welk percentage?
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In welke categorie zijn uw cliënten werkzaam? (in % van de omzet)

Particulieren 	 	 %

MKB	 	 %

Grotere ondernemingen  	 	 %

Beursgenoteerde ondernemingen 	 	 %

Non-profit sector 	 	 %

Overheid 	 	 %

In welke branches zijn uw cliënten werkzaam? (in % van de omzet)

Overheid - Niet militair 	 	 %

Overheid - Militair 	 	 %

Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Laboratoria en Klinieken 	 	 %

Ruimte- en/of lucht- en/of scheepvaart 	 	 %

Industrie 	 	 %

Overige branches, namelijk	

	 %  %

Worden er leveringsvoorwaarden gehanteerd?   	 w Nee  w Ja

Zo ja, s.v.p. kopie meesturen.

Hoe worden deze leveringsvoorwaarden bekend 
gemaakt aan de opdrachtgevers?

4. Dekking

Gewenste verzekerde bedrag voor 
beroepsaansprakelijkheid?   	 w € 500.000 w € 1.000.000 w € 2.500.000 w Anders, n.l.   €

Gewenst eigen risico voor beroepsaansprakelijkheid?	 w €  

Dient ook de algemene aansprakelijkheid (AVB) 
te worden meeverzekerd?	 w Nee  w Ja, voor welk verzekerde bedrag

	 w € 1.250.000 w € 2.500.000 w € 5.000.000

Wenst u ook een offerte te ontvangen voor 
de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?	 w Nee  w Ja, voor welk verzekerde bedrag

	 w € 500.000 w € 1.000.000 w € 2.500.000 w Anders, n.l.   €

Gewenste ingangsdatum	 	
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5. Voorgaande verzekeringen 

Is voor de aanvrager en/of zijn deelnemingen elders nog een verzekering van kracht (geweest) tegen het risico van aansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid	 w Nee  w Ja

Bedrijfsaansprakelijkheid	 w Nee  w Ja

Bestuurdersaansprakelijkheid	 w Nee  w Ja

Zo ja, vanaf welke datum heeft de rechtspersoon en/of zijn deelnemingen ononderbroken deze verzekering gehad?  

Naam van de verzekeraar  

Verzekerd bedrag 

Ingangsdatum van de verzektering

Eerstkomende vervaldatum  

S.v.p. kopie polisbladen/voorwaarden meesturen.

6. Slotvragen 

Is een dergelijke verzekering ten behoeve van de 
onderneming, of de vroegere onderneming van u 
of van één van de directeuren, vennoten, bestuurders 
en/of eigenaars in het verleden geweigerd of opgezegd 
en/of is verlenging geweigerd?	 w Nee  w Ja

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

Is de onderneming, of één van de directeuren,  
vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het  
verleden aansprakelijk gesteld?	 w Nee  w Ja

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 surséance van betaling?	 w Nee  w Ja

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

Zijn er lopende aanspraken bekend binnen de te  
verzekeren hoedanigheid of zijn omstandigheden  
bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak  
tot schadevergoeding?	 w Nee  w Ja

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.
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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. 	 w Nee  w Ja

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 

8. Slotvragen 

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? 	 w Nee  w Ja

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.

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.

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht aan het einde van dit aanvraagformulier.

Plaats

Datum

Naam en functie ondertekenaar 

Handtekening

9. 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 verondersteld, 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 statutaire 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.

 4.  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.
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Persoonsgegevens 

 De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, Netherlands (hierna « AIG ») gevestigd op  
het hieronder vermelde adres, gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen (‘Gedragscode”).  
AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.  
Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, waaronder het evalueren van risico’s,  
het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde AIG toe  
te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van AIG, en ten behoeve van de goede dienstverlening,  
kan AIG de Gegevens doorgeven naar andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan onderaannemers  
of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet 
noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Ten aanzien van deze doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen  
om de veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens indien U zich daartegen verzet,  
kunnen uw Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een recht op inzage toegang, 
wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten,  
kan u AIG schriftelijk contacteren op het adres K.P.  van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG  
uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

http://www.aig.com/nl-privacybeleid
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