AANVRAAGFORMULIER ZAKEN ZEKERPLAN
RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID
■ AVB
■ SVI
■ Simple-Risk (Rubriek 2 Milieuschade)

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Bijlage bij aanvraagformulier
t.n.v.
d.d.

ALTIJD EEN ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER INVULLEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
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Algemeen
Ingangsdatum
Welk verzekerd bedrag per gebeurtenis wenst u?
■ € 1.250.000,-

■ € 2.500.000,-

Wenst u een vrijwillig eigen risico per gebeurtenis met premiekorting?
■ nee
■ ja, te weten:
■ € 1.000,■ € 2.500,Welk beroep of bedrijf oefent u uit?
Bent u eerder verzekerd geweest of thans verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid?
■ nee
■ zo ja, einddatum
Bent u wel eens aansprakelijk gesteld?
■ nee
■ ja
Zo ja, waarvoor, welke bedragen en bij welke maatschappij?

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een aanspraak gemeld die heeft geleid tot een schadevergoeding resp. een schadereservering?
■ nee
■ ja
Zo ja, s.v.p. toelichten

Hebben zich omstandigheden voorgedaan, naar aanleiding waarvan u in de toekomst aansprakelijk kunt worden gesteld?
■ nee
■ ja, s.v.p. toelichten

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een melding gedaan (omstandigheid) waarvan kan worden aangenomen dat deze tot een
aanspraak zou kunnen leiden?
■ nee
■ ja
Zo ja, s.v.p. toelichten

MILIEUSCHADE
De aansprakelijkheidsverzekering dekt GEEN schade aan bodem en water t.g.v. een milieuverontreiniging. Veel bedrijven komen in aanmerking voor een zgn. Simple-Riskdekking (zie voor een lijst van bedrijven onze internetpagina www.averoachmeaonline.nl). Deze
dekking biedt u optimale zekerheid tegen een geringe meerpremie. Wenst u uw milieuschade te verzekeren vul dan de aanvraag SimpleRisk in verderop in het formulier.
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Inlooprisico

Wilt u het inlooprisico meeverzekeren?
■ ja

■ nee, ga verder met vraag 3.

Hoeveel jaar, voorafgaand aan de ingangsdatum, wenst u het inlooprisico mee te verzekeren?
■ 1 jaar
■ 2 jaar
■ 3 jaar

D-3790-03-05

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410

Indien over deze periode loon en omzet meer dan 25%
afwijken van die van het huidige boekjaar, wilt u deze
dan specificeren?

premieloon WW voor aftrek franchise
jaaromzet exclusief BTW
lonen van uitzendkrachten

€
€
€

De volgende vragen hebben betrekking op de periode waarover het inlooprisico moet worden meeverzekerd.
Antwoordt u met "ja”, wilt u dit dan toelichten (eventueel op een bijlage)?
Werd er met stoffen of werkmethoden gewerkt:
- waarvan het gebruik of de toepassing inmiddels door
wettelijke maatregelen aan voorschriften zijn gebonden?
- Waarvoor nu een verbod geldt?
- Waarvan (nu) algemeen bekend is dat die stoffen of
werkmethoden schadelijk zijn? (bijv. asbest of oplosmiddelen)

■ nee
■ nee

■ ja, nl.
■ ja, nl

■ nee

■ ja, nl.

Zijn er door de toezichthoudende (overheids-)instantie(s) op- of aanmerkingen
over de veiligheid gemaakt, danwel voorschriften gesteld?
■ nee

■ ja, nl.

Op welke van de volgende punten is de huidige situatie bij uw bedrijf anders dan in het verleden en/of heeft u verbeteringen
doorgevoerd?
- de werkzaamheden
■ nee
■ ja, nl.
- het productassortiment
■ nee
■ ja, nl.
- kwaliteitscontrole
■ nee
■ ja, nl.
- arbeidsomstandigheden (veiligheid)
■ nee
■ ja, nl.
- de leveringsvoorwaarden
■ nee
■ ja, nl.
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Bedrijfsgegevens

MKB
Hoeveel personen werken er in het bedrijf?

eigenaren/firmanten
personeelsleden
uitzendkrachten

Jaarloon (premieloon WW)

€
N.B.: Avéro Achmea verhoogt dit bedrag met het maximum jaarloon WW per eigenaar/firmant

Hoeveel bedraagt de bruto jaaromzet inclusief BTW?
€

Is er ten behoeve van uw bedrijf een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld in het kader van de arbeidsomstandighedenwet?
■ nee
■ ja1)
Zo ja, zijn er in de RI&E maatregelen geadviseerd?
■ ja
■ nee
Zo ja, is er reeds een Plan van Aanpak opgesteld?
■ ja2)
■ nee
Zo ja, zijn deze maatregelen reeds uitgevoerd??
■ ja
■ nee
Zijn de werkprocedures binnen uw bedrijf gecertificeerd?
■ ja
■ nee
Zo ja, graag toelichten (volgens welke norm, wanneer, enz.)

) Een kopie van de RI&E meesturen
) Een kopie van het Plan van Aanpak meesturen

1
2

Verricht u werkzaamheden buitenshuis en/of is sprake van plaatsing, montage en installatie voor derden?
■ nee
■ ja
Zo ja, welke?

Bent u in het kader van deze werkzaamheden onderaannemer?
■ nee

■ ja

Wordt er gebruik gemaakt van gereedschappen die brandgevaar opleveren?
■ nee
■ ja
Zo ja,
■ inclusief dakdekkerswerkzaamheden
■ exclusief dakdekkerswerkzaamheden
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Zo ja, worden deze gebruikt buiten uw bedrijf?
■ nee
Fabriceert u zaken?

■ nee
Zo ja, welke?

■ ja
■ ja

Worden daarvoor onderdelen of grondstoffen door andere bedrijven toegeleverd?
■ nee
■ ja
Zo ja, welke?

Verhandelt u zaken?

■ nee
Zo ja, welke?

■ ja

Ondergaan deze zaken bij u nog een behandeling?
■ nee
■ ja
Zo ja, waaruit bestaat deze behandeling?

Worden deze (opnieuw) verpakt of voorzien van een etiket?
■ nee

■ ja

Gebruikt, vervaardigt, verhandelt, verwerkt, levert of bewerkt uw bedrijf zaken die vluchtig, brandgevaarlijk, explosief, giftig, milieugevaarlijk, radioactief of agressief zijn?
■ nee
■ ja
Zo ja, welke stoffen?

Worden die zaken toegepast bij waterbouw, vliegtuigbouw, scheepsbouw, treinenbouw, (petro)chemische industrie, kernreactorbouw?
■ nee
■ ja
Hanteert u leveringsvoorwaarden? ■ nee
zo ja, gaarne bijvoegen
Wie zijn uw afnemers?

■ industrie
■ detailhandel

■ ja
■ groothandel
■ consument

Exporteert of levert u aan buitenlandse cliënten?
■ nee
■ ja
Zo ja, gaarne opgave van bruto omzet per land

Importeert u zaken van buiten de Europese Unie?
■ nee
Zo ja, welke?

■ ja

Hoeveel bedraagt de omzet hiervan?
€
Zijn er meerdere vestigingen?

■ nee
■ ja
Zo ja, welke adressen betreft het?

Indien het bedrijf in aanmerking komt om opzicht beperkt mee te verzekeren, wilt u dit meeverzekeren? (Zie beroepen- en bedrijvenlijst
Tarievenboek Diversen)
■ nee
■ ja
Verzekerd bedrag
■ € 50.000,■ € 25.000,■ € 10.000,-

Eigen risico
€ 2,500,€ 1.250,€ 500,-

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410
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Horeca
Zijn er meerdere vestigingen?
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Bruto jaaromzet €
■ nee
■ ja
Zo ja, welke adressen betreft het?

Beroepen met vaste premiestelling
(zie beroepen- en bedrijvenlijst Tarievenboek Diversen)
Voor medische beroepen:

aantal beroepsbeoefenaren

Voor niet medische beroepen:

aantal beroepsoefenaren
aantal assistenten

Is er ten behoeve van uw bedrijf een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld in het kader van de arbeidsomstandighedenwet?
■ nee
■ ja1)
Zo ja, zijn er in de RI&E maatregelen geadviseerd?
■ ja
■ nee
Zo ja, is er reeds een Plan van Aanpak opgesteld?
■ ja2)
■ nee
Zo ja, zijn deze maatregelen reeds uitgevoerd??
■ ja
■ nee
Zijn de werkprocedures binnen uw bedrijf gecertificeerd?
■ ja
■ nee
Zo ja, graag toelichten (volgens welke norm, wanneer, enz.)

) Een kopie van de RI&E meesturen
) Een kopie van het Plan van Aanpak meesturen

1
2
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Verenigingen/vrijwilligersorganisaties
Voor sportverenigingen:
aantal leden
Voor andere verenigingen/organisaties:
aantal leden/vrijwilligers
Wilt u opzicht beperkt meeverzekeren?
■ nee
■ ja
Zo ja, tegen de volgende conditie Verzekerd bedrag
■ € 10.000,-

7

8

Eigen risico
€ 500,-

Exploitanten onroerende zaken, verenigingen van eigenaren
Wat is de herbouwwaarde

€

Zijn er meerdere adressen?

■ nee
■ ja
Zo ja, welke adressen betreft het?

COLLECTIEVE SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
Ingangsdatum/wijzigingsdatum
Indien u geen motorrijtuigverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Avéro Achmea heeft lopen, dient de aanvraag
voor een Collectieve SVI vergezeld te gaan met een aanvraag AVB en/of een aanvraag voor een motorrijtuigverzekering.
Welk verzekerd bedrag wenst u?

■ € 1.000.000,-

■ € 2.500.000,-

Welke dekking of dekkingen wenst u?
■ Volledige SVI voor motorrijtuigen in eigendom van of geleasd door verzekeringnemer
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■ auto’s met een geel kenteken

aantal

■ auto’s met een grijs kenteken

aantal

■ bus personenvervoer (max. 9 personen)

aantal

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410

■ zelfrijdend werkmaterieel

aantal

■ motorrijwielen

aantal

■ bromfietsen

aantal

■ overige motorrijtuigen

aantal

■ Zaken SVI, alleen tijdens dienstreizen met gebruik van motorrijtuigen waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar is en die niet door hem geleasd worden.
Aantal werknemers (waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten):
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SIMPLE-RISK (MILIEUSCHADEVERZEKERING)
Ingangsdatum
Gewenst verzekerd bedrag

■ € 500.000,■€

(ander bedrag in veelvoud van € 250.000,-)

waarvan
€

eigen locatie

€

omringende locaties

Wat is het risicoadres?
Postcode, woonplaats
Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de hoofd- en nevenactiviteiten op het risicoadres

Bent u eigenaar van de te verzekeren locatie?
Zijn de opstallen verzekerd bij Avéro Achmea?
* Zo ja, dan verzoeken wij u de volgende vragen tevens in te vullen

■ ja
■ ja*

■ nee
■ nee

N.B.: de milieuschadeverzekering dient te worden aangevraagd bij de opstalverzekeraar.
Wordt de locatie, of een deel daarvan, verhuurd aan derden?

■ ja

■ nee

Indien u schade veroorzaakt door huurders wenst mee te verzekeren, geef per huurder aan waaruit de uitgeoefende activiteiten bestaan
■ woon-, kantoorbestemming
■ detailhandel
■ anders, te weten

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage:
Vindt er opslag plaats met een totaal van meer dan 1.000 liter of kilo, van vaste en/of vloeibare stoffen (tevens in apparatuur of baden),
die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en water?
■ ja*
■ nee
* U komt niet in aanmerking voor de Simple-Riskpolis. Vul, indien gewenst, het aanvraagformulier Milieuschade in
Opslag in ondergrondse tanks?
■ ja*
■ nee
* Ondergrondse tanks kunnen niet worden meeverzekerd op Simple-Riskpolis. Vul, indien gewenst, het aanvraagformulier Milieuschade in
Met asbest gedekte gebouwen
Is op het risicoadres asbest aanwezig, in of op gebouwen en installaties?

■ ja

Zo ja, wat is de totale oppervlakte aan asbest?

■ nee
m2

Schade
Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- en/of waterverontreiniging kan zijn ontstaan?
■ ja*
■ nee
*Indien deze vraag met ja wordt beantwoord, dient een recent (jonger dan 3 jaar) bodemonderzoekrapport met de aanvraag te worden
meegestuurd
Bovengenoemde gegevens zijn naar waarheid ingevuld
Plaats
Handtekening verzekeringnemer

Datum

