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Aanvraagformulier
Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering
voor startende verenigingen en
stichtingen
Met blokletters en naar waarheid invullen s.v.p.

! Dit aanvraagformulier is niet bedoeld voor:
- Vereniging van Eigenaren (VVE’s);
- Stichting administratiekantoren, stichting preferente aandelen, stichting pensioenfonds of informele verenigingen (geen statuten
opgemaakt bij de notaris);
- Betaalvoetbalorganisatie (eredivisie en eerste divisie clubs);
- Stichtingen/verenigingen opgericht voor eenmalig evenement.
Algemeen
Naam verzekeringnemer

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Rechtsvorm

:

KVK nummer

:

Verzekerde
Verzekeringnemer heeft een balanstotaal kleiner dan € 10.000.000,00
Verzekeringnemer verwacht een positief exploitatieresultaat de twee komende jaren
-

Indien nee worden de tekorten aangevuld door garantie van derden en/of subsidies

□ Nee
□ Nee
□ Nee

□ Ja
□ Ja
□ Ja

Gewenste ingangsdatum

……-……..-…………

Voorwaarden

BTA 2020 HF

Gewenst verzekerd bedrag
( de vermelde premies zijn excl. kosten en assurantiebelasting en zijn onder
voorbehoud van voorwaarden en of tariefswijzigingen )

Verzekerd bedrag

□ € 100.000,00
□ € 250.000,00
□ € 500.000,00
□ € 1.000.000,00

Meeverzekeren dubbele jaarlimiet tegen een premietoeslag van 50%
Verzekeringnemer is onderworpen aan de Wet op Vennootschapsbelasting in verband waarmee
een premietoeslag van 25% verschuldigd is

Premie
€ 300,00
€ 400,00
€ 575,00
€ 825,00

□ Nee
□ Nee

□ Ja
□ Ja

Slotvragen

Is tegen één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders ooit een
aanspraak tot schadevergoeding ingesteld in hun hoedanigheid van bestuurder/directeur
of commissaris/toezichthouder?

□ Nee

□ Ja

Is één van de directeuren/bestuurders of commissarissen/toezichthouders op de hoogte
van enige gerechtelijke stappen, fouten, vergissingen, nalatigheden of dergelijke, die
zouden kunnen leiden tot een aanspraak onder deze verzekering?

□ Nee

□ Ja
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Is de onderneming, één van de bestuurders/directeuren of
commissarissen/toezichthouders momenteel betrokken in een lopende procedure of
verwacht men op korte termijn daarin betrokken te raken?

□ Nee

□ Ja

Is de onderneming, één van de bestuurders/directeuren of
commissarissen/toezichthouders ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of
opgezegd, of zijn er in een soortgelijke verzekering ooit beperkende voorwaarden
gesteld?

□ Nee

□ Ja

Is de onderneming, één van de bestuurders/directeuren of
commissarissen/toezichthouders ooit betrokken geweest bij een (voorlopige) surséance
van betaling of faillissement?

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

Slotverklaring
Is één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders of enig ander
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?
Beschikt de aanvrager, één van de bestuurders/directeuren of
commissarissen/toezichthouders of enig ander belanghebbende bij deze verzekering over
andere gegevens die voor de beoordeling van onderhavige aanvraag van belang kunnen
zijn?

Privacy
Assuradeuren verwerken uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en houden zich ook aan de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kan worden opgevraagd via www.verzekeraars.nl.
Assuradeuren zijn verwerkingsverantwoordelijke.
De bij de aanvraag en/of bij wijziging van een verzekeringsovereenkomst of bij een schademelding verstrekte persoonsgegevens
worden door assuradeuren verwerkt met als doel:
a.
het beoordelen en accepteren van de verzekeringnemer en/of verzekerde. Hiervoor maken assuradeuren gebruik van een CDDb.
onderzoek (CDD betekent Customer Due Dilligence, ofwel ‘ken uw klant’) op basis van de FISH (Fraude en Informatie Systeem
Holland)-databank;
c.
het uitvoeren van overeenkomsten en in dat kader het afhandelen van uw schade of claim;
d.
het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten en het doen van gerichte aanbiedingen om u op de hoogte te houden over onze
producten en diensten;
e.
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
f.
het uitvoeren van statistische en wetenschappelijke analyses;
g.
het uitvoeren van fraudecontroles en naleving van (sanctie)wet- en regelgeving door middel van de FISH-databank en de
Compliancy Check;
h.
het (mede voor andere verzekeraars) inzichtelijk maken van alle (neutrale) schademeldingen door middel van de CIS-databank
(www.stichtingcis.nl).
Om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn assuradeuren aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem in
Den Haag. De Stichting heeft tot doel het verzamelen en bewaren van verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en
gevolmachtigde agenten om fraude en criminaliteit tegen te gaan. Om dit doel te bereiken, kunnen aangesloten partijen ook onderling
gegevens uitwisselen.
Assuradeuren kunnen gegevens over uw gezondheid of uw strafrechtelijke verleden verwerken. In dat geval zullen Assuradeuren zich
houden aan de toepasselijke regels.
Assuradeuren kunnen soms andere partijen inschakelen om diensten te laten uitvoeren die te maken hebben met de aanvraag,
wijziging of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Meer informatie over welke derde partijen uw persoonsgegevens kunnen
ontvangen, vindt u in ons privacy statement via: www.hienfeld.nl
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien, laten aanpassen of mogelijk laten verwijderen. Meer informatie over de
persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doeleinden, de toepasselijke bewaartermijnen alsook over uw rechten kunt u vinden op
www.hienfeld.nl in het privacy statement. Daar vindt u tevens meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming van
Assuradeuren.
Ondertekening

Datum:
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Handtekening verzekeringnemer:

Verzekeringsadviseur:

