Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor
Bestuurders & Toezichthouders (stichtingen en verenigingen)
1

Naam organisatie
Adres/Postbus

Telefoonnummer
2

Land van statutaire vestiging

3

Datum van oprichting

4

Is de rechtspersoon werkzaam als de
overkoepelende organisatie van andere
al dan niet gelieerde organisaties?
Zo ja, graag informatie

Ja

Is de organisatie alleen werkzaam in de
non-profit sector? Zo nee, graag
informatie

Ja

Valt de organisatie onder de werking van
de Wet op de Vennootschapsbelasting?

Ja

5

6

Nee

Nee

Nee
7

Voor welk bedrag wenst u een offerte?

EUR

1.000.000,00

EUR

2.500.000,00

EUR

5.000.000,00

EUR 10.000.000,00
8

Bestaat er thans een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en
toezichthouders voor uw organisatie?

Ja
Nee

Zo ja, bij welke verzekeraar
en wat is de einddatum
9

Is er ooit een dergelijke verzekering door
een verzekeraar geweigerd of
opgezegd?

Ja
Nee

Zo ja, bij welke verzekeraar ?
en wat is de einddatum
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10

11

12

13

14

15

Zijn er ooit aanspraken ingesteld tegen
één of meerdere bestuurders en/of
toezichthouders in die hoedanigheid?

Ja*

Zijn er omstandigheden bekend waaruit
een dergelijke aanspraak zou kunnen
voortvloeien? Dan wel is men betrokken
bij een lopende procedure of verwacht
men op korte termijn daarin betrokken te
worden.

Ja*

Heeft uw organisatie vastomlijnde
plannen tot (verdere) diversificatie binnen
de organisatie?

Ja*

Zijn er aanwijzingen dat uw organisatie
binnen afzienbare termijn door andere
ondernemingen zal worden
overgenomen of met andere
ondernemingen zal gaan fuseren?

Ja*

Zijn er aanwijzingen dat de
winstgevendheid belangrijk gaat
wijzigen?

Ja*

Zijn er de laatste jaren wijzigingen
geweest in de waarderingsgrondslagen?

Ja*

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
16

17

Zijn er bijzondere
eigendomsverhoudingen binnen de
organisatie (bijv. bezwaringen,
achtergestelde leningen e.d.)?

Ja*
Nee

Wanneer moet de verzekering ingaan?

* Zo ja, in die gevallen dat een nadere toelichting van belang kan zijn voor de acceptatie van deze
verzekering dit, eventueel in een bijlage apart vermelden.
U wordt verzocht deze aanvraag te doen vergezellen van:
 een jaarverslag dan wel een Balans en Verlies- en Winstrekening over het afgelopen boekjaar en het
daaraan voorafgaande boekjaar. Indien terzake van het jaarverslag géén goedkeurende
accountantsverklaring is verkregen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt met de reden
waarom geen goedkeuring is verkregen.
 een exemplaar van de statuten van de organisatie
 een uittreksel van de Kamer van Koophandel, alsmede van andere stukken welke voor de verkrijging
van inzicht in de organisatie relevant kunnen zijn (sociaal jaarverslag, organisatieschema,
halfjaarberichten etc.)
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Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
 Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit vragenformulier
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 (Alle bestuurders en
commissarissen/toezichthouders van verzekeringnemer en haar deelnemingen) 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 dit 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.
 Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een organisatie, dan gelden de
vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden
en de slotvraag, ook voor de bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 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 meedelen, indien deze
vallen onder de vraagstelling in het vragenformulier.
Ondergetekende(n), conform de statuten zelfstandig, dan wel vertegenwoordigingsbevoegd de organisatie
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. Met een belangrijk aspect wordt bedoeld een aspect dat de beoordeling of acceptatie
van dit risico zal beïnvloeden.
Ondergetekende verklaart dat de verstrekte cijfers een juiste en waarachtige weergave geven van de
situatie binnen de aanvragende rechtspersoon.

Naam:
Titel:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
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