Offerte Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
AIG Europe Limited, Netherlands
t.b.v. Mediators
Algemene gegevens
Verzekeringnemer

*

Adres

*

Premietotalen
Verzekering

✓

Jaarpremie

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

€

€ 215,00

* Genoemde jaarpremie is exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

De geldigheidsduur van deze offerte is 2 maanden na dagtekening en is gedaan onder
voorbehoud van acceptatie door de risicodrager en na ontvangst van een cv, een volledig
ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en omstandighedenverklaring .
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Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Hoedanigheid

Mediator als nader omschreven in clausule A6058 – M2. 12-1

Omzet

€

##.000,00

(max. € 100.000,00)

Verzekerd bedrag Bedrijfsaansprakelijkheid (zaak en personenschade)
€ 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal
€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
Beroepsaansprakelijkheid (vermogensschade)
€
500.000,00 per aanspraak en maximaal
€ 1.250.000,00 per verzekeringsjaar
Dekkingsgebied

zie polisvoorwaarden

Eigen risico

€
€

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid (zaak- en personenschade)
€ 50,00 gebaseerd op omzet < € 100.000

250,00
750,00

per aanspraak voor zaakschade
per aanspraak voor vermogensschade

Beroepsaansprakelijkheid (vermogensschade)
€ 165,00 gebaseerd op omzet < € 100.000
(*) De premies worden verhoogd met poliskosten en
assurantiebelasting.
Voorwaarde(n)

AVB 2014 B en BA 2006 versie 12.2012 (V)

Clausule(s)

Zie volgblad

Contractduur

12 maanden doorlopend, jaarlijkse vervaldatum 1-1

Voorbehouden

De offerte is onder voorbehoud van de ontvangst en beoordeling van:
- Een Fish en UBO controle
- Ingevuld en ondertekende slot- en omstandighedenverklaring

Geldigheidsduur

Deze offerte is geldig tot 2 maanden na dagtekening

Verzekeraars
Na definitieve acceptatie wordt er een polis afgegeven met ondertekening door
One Underwriting B.V. in haar hoedanigheid als gevolmachtigde van:
100% AIG Europe Limited, Netherlands
One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer
12009128, statutair gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer
33109041.
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Clausules Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
ALGEMEEN EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Clausule M2.12-1 Verzekerde hoedanigheid
Binnen de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden biedt deze verzekering dekking
voor de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade terzake van
fouten gemaakt in/bij mediation, conflictbemiddeling, coaching, training en het
geven/organiseren van opleidingen.
A5.1-2 Dekkingsgebied
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 en met instandhouding van artikel 5.2 van de
algemene voorwaarden BA 2006 biedt deze verzekering dekking voor aanspraken, die tegen
een verzekerde zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in Nederland, in
verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse
vestiging(en) van een verzekerde en ten behoeve van in Nederland gevestigde
opdrachtgevers.
Clausule M6-1 Aanvullende uitsluitingen
In aansluiting op artikel 6 van de algemene voorwaarden BA 2006 biedt de verzekeraar geen
dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in verband met een tegen een
verzekerde ingestelde aanspraak:
• Voortvloeiende uit of verband houdende met het toezeggen, garanderen of niet
behalen van resultaten, rendementen, rentabiliteiten, etc.
Clausule A13-3 Vaste premie
13-3.1 In gedeeltelijke afwijking van artikel 13 van de algemene voorwaarden BA 2006
geldt de in de polis genoemde premie als vaste premie per verzekeringsjaar.
13-3.2 De berekening van de premie zal voor ieder volgend verzekeringsjaar geschieden
op basis van de omzet over het laatst afge sloten boekjaar van verzekeringnemer.
Clausule Alg. 3. Uitbreidingen van dekking
In aanvulling op artikel 3 (Uitbreidingen) van de BA 2006 voorwaarden is eveneens
gedekt:
3.4 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade
voortvloeiende uit smaad en laster onopzettelijk veroorzaakt door een
verzekerde.
3.5 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade
voortvloeiende uit inbreuk op intellectueel eigendom onopzettelijk veroorzaakt
door een verzekerde.
Onder intellectueel eigendom wordt niet verstaan handelsgeheimen,
geheimhoudingen en octrooien/merken en derhalve zal inbreuk op
handelsgeheimen, geheimhoudingen en octrooien / merken van de dekking zijn uitgesloten.
Hiermede wordt bepaald dat artikel 6.8 is k omen te vervallen.
Clausule - A1-2 Inloop (Standaard)
1-2.1
In aanvulling op artikel 1 van de algemene voorwaarden BA 2006 dekt de
verzekeraar tevens de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden
geleden schade als gevolg van een aanspraak terz ake van een fout gemaakt vóór
de verzekeringstermijn.
1-2.2
De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding geldt uitsluitend indien en voor zover er
ten tijde van het maken van de fout een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
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kracht was, een en ander door de verzekerde ten genoegen van de verzekeraar aan
te tonen.
1-2.3
De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding zal:
- geschieden op basis van de verzekerde som, zoals dat gold ten tijde van het
maken van de fout en/of;
- te allen tijde beperkt zijn tot en gelden als onderdeel van de in het
polisvoorblad vermelde verzekerde som en/of;
- eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige beroepsaansprakelijkheids verzekering(en) geen beroep meer gedaan kan worden.
Clausule - NHT-1 NHT-Clausule Terrorisme 2007
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid
daarvoor) veroorzaakt door of ontstaan uit "terrorisme" en/of "sabotage" met terroristisch
oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemi sche en/of biologische
stoffen.
Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst wordt
verstaan onder:
Terrorisme
Gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op
de
bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Sabotage
Kwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn gericht op
verhinderen
van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het
verkeer.
Indien er sprake is van, op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht onder
"staat waar het risico is gelegen", in Nederland gelegen risico’s blijft dekking voor
terrorismeschade bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van het "C lausuleblad
Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. (NHT)".
Clausule - A1-4.1 Inloop 1 jaar (zonder verzekeringsverleden)
- Optioneel, 30% premietoeslag eerste jaarpremie In aanvulling op artikel 1 van de algemene voorwaarden B A 2006 dekt de verzekeraar
tevens de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg
van een aanspraak terzake van een fout gemaakt in de periode van één jaar vóór de
verzekeringstermijn.
Clausule AV005 Handels- en economische sancties
In aanvulling op de bepalingen in de (algemene)voorwaarden geldt het volgende:
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan
nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkom st komt niet
tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale
sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is de hieronder vermelde 'opschortende
voorwaarde' van kracht.
De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 10 werkdagen nadat wij de polis aan
u hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst,
dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon
wél voorkomt op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk.
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De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om
op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve
van:
verzekeringnemer;
verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden
kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringne mer;
uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat verzekeringnemer, de verzekerde zaken, de
verzekerde(n) of andere belanghebbenden (alsnog) is/ zijn opgenomen op een nationa le of
internationale sanctielijst en dit niet bij een periodieke toetsing is vastgesteld, dan
geldt dat:
de maatschappij geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin
op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld;
de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten
voor wie geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale
regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekere n, van de verzekering zijn
uitgesloten.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID
Clausule - AVB 1.1 Bedrijfsaansprakelijkheid
Met terzijdestelling van de algemene voorwaarden BA 2006 versie 12.2012 (V) is krachtens
deze polis eveneens het bedrijfsaansprake lijkheidsrisico als volgt verzekerd:
Hoedanigheid
C onform de hoedanigheid zoals verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid.
Verzekerd bedrag
EUR 2.500.000,00 als maximum per aanspraak en
EUR 5.000.000,00 als maximum per verzekeringsjaar.
Eigen risico
EUR 250,00 per aanspraak voor zaakschade
EUR 0,00 per aanspraak voor personenschade
Toepasselijke verzekeringsvoorwaarden
- Algemene voorwaarden AIG AVB 2014B, rubriek I, II, III en IV
- Bijzondere voorwaarden: clausules AVB -1, AV.1, G.44, G.1, C .28, F.4, C .1, C .4, C .29
Clausule - AV.1 Onzekerheidsvereiste
Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de
door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een verzekerde aanspraak
wordt gemaakt, het gevolg is van een handelen of nalaten waarvan voor partijen ten tijde
van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was
ontstaan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan. Schade welke niet aan
voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt.
Clausule - A.2 Deelnemingen, meeverzekerde rechtspersonen
1. Andere met name genoemde rechtspersonen als bedoeld in artikel 1.3.2 va n de Algemene
Voorwaarden zijn alle in Nederland bestaande of op te richten vennootschappen naar
Nederlands recht waarin verzekeringnemer voor 50 % of meer deelneemt, alsmede elke
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nieuw door verzekeringnemer in Nederland opgerichte vennootschap; 2. Onder
vennootschap is mede begrepen elk ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam; 3.
Voorwaarde voor automatische meeverzekering van nieuw opgerichte vennootschappen is
dat de activiteiten van deze rechtspersonen passen in de in de polis omschreven verzekerd e
hoedanigheid.
Clausule - G.44 Uitsluiting productenaansprakelijkheid (PI)
In afwijking van hetgeen bepaald in rubriek III heeft deze verzekering geen betrekking op
schade van derden door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde
in het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of behandeling
zijn (op)geleverd.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op door verzekeringnemer aan derden geleverde en/of
verstrekte spijzen, dranken, documenten en/of reclamematerialen
Clausule A6065 - G.1 Uitsluiting beroepsaansprakelijkheid (dit is alleen van
toepassing op het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid)
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit fouten bij de
uitoefening van beroepsactiviteiten zoals het geven van adviezen, maken van ontwerpen,
tekeningen of berekeningen, voeren van directie, toezicht houden, bemiddelen bij het tot
stand komen van overeenkomsten, schrijven en aanpassen van software, doen van
onderzoek of soortgelijke dienstverlenende activiteiten. Onder fouten wordt verstaan
nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden, e.d.
Clausule - C.28 Opzicht (PI)
1.1 In afwijking van het gestelde in artikel 4.11.1 van de Algemene Voorwaarden wordt uit
hoofde van deze verzekering mede gedekt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde deze zaken ter bewaring, in beheer, ter
bewerking, ter behandeling of ter reparatie onder zich heeft.
1.2 Ter zake het gestelde in lid 1.1 van deze clausule geldt een verzekerd bedrag van EUR
100.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het totale verzekerd
bedrag onder deze polis.
1.3 Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: - aan zaken, die een
verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; - in verband met diefstal, verduistering,
vermissing of verlies; - aan onroerende zaken.
Clausule - F.4 Inloop AVB
1-2.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden AVB 2014 B
wordt bepaald dat dekking wordt verleend voor aanspraken en/of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de
ingangsdatum van deze verzekering.
1-2.2 Het in lid 1 bepaalde geldt uitsluitend indien en voor zover er ten tijde van het
handelen of nalaten een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van kracht was op
claims-made-basis. De verzekerde die een beroep wenst te doen op de onderhavige dekking
dient dit desgevraagd aan te tonen.
1-2.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt tot maximaal de op het polisblad vermelde
verzekerde som van de ten tijde van het handelen of het nalaten geldende
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zoals bedoeld in artikel 1 -2.2, met dien
verstande dat de dekking nimmer meer zal bedragen dan de op de onderhavige verzekering
geldende verzekerde som.
1-2.4 Indien blijkt dat de door de onderhavige verzekering gedekte aansprakelijkheid
eveneens op een andere polis(sen) gedekt is of daarop gedekt zou z ijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt, in afwijking van het bepaalde in
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artikel 11 van de algemene voorwaarden AVB 06, dat geen beroep gedaan kan worden op de
onderhavige verzekering.
Clausule - C.1 Bezoekersclausule
1. Deze verzekering dekt, mits verzekerden de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen geven,
mede aanspraken tot vergoeding van schade wegens letsel opgelopen door bezoekers van
het bedrijf van verzekerden - ook indien er bij verzekerde geen schuld aanwezig is - dan wel
indien er schulduitsluitende dan wel - verminderende of beperkende omstandigheden of
gronden zijn en verzekerden zich daarop niet wensen te beroepen;
2. In deze regeling worden onder “bezoekers” verstaan deelnemers aan doo r of ten behoeve
van verzekerden georganiseerde ontvangsten, zoals bijv. excursies, open dagen,
bezichtigingen, bedrijfsbezoeken, e.d., alsmede bezoekende afnemers van verzekerden en
degenen die namens die afnemers handelen;
3. De schaderegeling is onderworpen aan het Nederlandse recht ter zake de wettelijke
verplichting tot schadevergoeding in geval letsel of overlijden (artikel 6:95 -6:110 BW);
4. De uit hoofde van deze clausule gegeven dekking zal nimmer cumuleren met
verplichtingen die Verzekeraar uit andere hoofde krachtens deze verzekering op zich heeft
genomen;
5. Het verzekerde bedrag voor schade als in deze clausule omschreven bedraagt maximaal
EUR 100.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar en geldt als onderdeel van het op
het polisvoorblad vermelde verzekerde bedrag.
6. Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden, de getroffen
bezoeker(s) en/of rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers van de getroffen bezoeker(s)
nalaten of weigeren om op verzoek van Verzekeraa r hun rechten tegen mogelijke
aansprakelijke derden aan Verzekeraar over te dragen.
Clausule - C.29.1 Onroerende zaken voor eigen gebruik
In aanvulling op de verzekerde hoedanigheid zoals omschreven op het polisblad is
medeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade als eigenaar/exploitant van onroerende
zaken voor eigen gebruik en verhuur aan derden voor kantoordoeleinden.
Clausule - C.4 NHT-regeling
Artikel 4.7.7 en 4.7.8 van de Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn doorgehaald en
zullen worden vervangen door het bijgevoegde C lausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
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Slotverklaring
Is u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (of bij één van deze verzekeri ngen)
in de afgelopen 8 jaar een verzekering, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere
voorwaarden of extra premies gesteld?
 Nee
 Ja, toelichting:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Schadeverleden
Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (of één van deze verzekeringen) in de
afgelopen 8 jaar schade geleden of veroorzaakt die door de gevraagde verzekering wordt gedekt?
 Nee

 Ja, toelichting:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Strafrechtelijk verleden
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als
verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking geweest met
politie of justitie in verband met:
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog,
oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,
afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het
leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet Economische delicten?
 Nee

 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 u itvoer 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.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Faillissement e.d.
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken gewees t of
momenteel betrokken bij een faillissement, een surséance van betaling of een
schuldsanering?
 Nee
 Ja, toelichting:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor
de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de
beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
 Nee

 Ja, zo ja, welke informatie is dat?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Op grond van deze door of namens u verstrekte gegevens is/zijn de verzekering(en)
gesloten. U bent verplicht deze gegevens te controleren. Als u onjuistheden of
onvolledigheden constateert en/of vaststelt dat een omstandigheid, die hierboven is
genoemd, afwijkt van de werkelijke situatie, moet u ons daarvan binnen 14 dagen na
ontvangst van het polisblad schriftelijk mededeling doen. Na het verstrijken van deze termijn
van 14 dagen nemen wij aan dat deze door of namens u verstrekte gegevens juist zijn, dat u
instemt net de nader op het polisblad omschreven Algemene en Bijzondere (Speciale)
Voorwaarden en dat aan de in dit artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat
het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Als u met opzet tot misleiden van ons heeft gehandeld of wij hij de ware stand van zaken de
verzekering(en) niet zouden hebben gesloten, hebben wij ook het recht de verzekering(en)
op te zeggen.
Informatieverstrekking
▪
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekeringsovereenkomsten betreffen onderworpen aan Nederlands recht.
▪

Wat moet u doen als u een klacht heeft?
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de
verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw klachten en/of suggesties indien en bij de
directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM
Rotterdam.
U kunt de klacht ook via onze website melden: www.aon.nl.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee
weken contact met u op.
Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard
ook rechtstreeks de directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst
kunt u contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld.
Mochten wij echter niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten
terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor
bedrijven of personen die een beroep uitoefenen.
Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.
▪ Privacy Verklaring
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het
verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens
gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar
aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de
door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij
ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij
omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons Privacy Statement op

aon.nl/privacyverklaring.
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Ondertekening
Ingangsdatum

_____ / _____ / _____

Premiebetaling per

 Jaar

 Halfjaar

Automatische incasso

 Ja

 Nee

 Kwartaal

 Maand*

(*bij maandbetaling verplicht)

Voor akkoord
Datum

_____ / _____ / _____

Plaats

____________________________

Handtekening

____________________________

Naam/functie

____________________________

Machtiging

Wat is uw IBAN-nummer

: ________________________________

op naam van

: ________________________________

Machtiging incasso
Alleen invullen als u gaat betalen door middel van automatische incasso.
Incasso door Aon Nederland C .V., Admiraliteitskade 62, 3063 ED ROTTERDAM, Nederland
Incassant ID: NL14MEE331428790000
Door ondertekening geeft u toestemming:
• aan Aon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven;
• aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Aon.
Voorafgaand aan de incasso informeren wij u over het incassobedrag en de incassodatum.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Voor akkoord:_____________________________________
_____________________________________
(plaats en datum)
(handtekening)
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OMSTANDIGHEDENVERKLARING
Wij adviseren u met nadruk te inventariseren of er aanspraken of omstandigheden
bekend zijn die nog niet bij uw huidige verzekeraar zijn aangemeld.
Aanspraken of omstandigheden die bij verze kerden bekend (behoorden te) zijn voorafgaand
aan de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering zijn niet verzekerd onder de
aangevraagde verzekering.
Zijn bij u aanspraken of omstandigheden bekend? Meldt u deze dan bij de verzekeraar waar
uw huidige aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. De melding moet worden gedaan
vóór de beëindigingsdatum van de betreffende verzekering, omdat de verzekering slechts
dekking biedt als de aanspraak wordt gemeld tijdens de looptijd van de verzekering.
Onder een aanspraak wordt verstaan:
Een vordering van een derde tot vergoeding van schade ingesteld tegen een verzekerde.
Meer aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband
houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht
bij de maatschappij te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.
Onder een omstandigheid wordt verstaan:
Een feit, voorval, gebeurtenis, fout, etc. waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen
dat deze zal leiden tot een aanspraak.

Zijn bij u aanspraken of omstandigheden bekend?
*Zo ja, stuurt u bij dit formulier een toelichting mee.
Heeft u een lopende aansprakelijkheidsverzekering waarop deze
aanspraken/omstandigheden zijn gemeld?

 Ja*

 Nee

 Ja

 Nee

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door
_____________________________
(naam)

_____________________________________
(functie)

die bevoegd is de (kandidaat) verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen.

Voor akkoord:
_____________________________
(plaats en datum)

_____________________________________
(handtekening)
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