Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier
voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch)
ASR Schadeverzekering N.V.
Gegevens adviseur

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

Adviseur
Adres
Relatienummer
Stempel adviseur

Inhoudsopgave/gewenste verzekeringsvormen
Algemene informatie Pag. 1 t/m 3

Bedrijfsschade Pag. 5

Vervoer, middelen en goederen Pag. 8 t/m 12

Bedrijfsschade

Personenauto

Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade Pag 3 t/m 6		
Gebouwen

Bestelauto

Aansprakelijkheid Pag. 6 en 7

Inventaris/goederen

Eigen vervoer

Aansprakelijkheid voor bedrijven*

Koelschade (i.c.m. inventaris/goederen)

Verkeersschade voor werknemers

Extra kosten (i.c.m. inventaris/goederen)

Rechtsbijstand Pag. 7 en 8

Reconstructie (i.c.m. inventaris/goederen)

Bedrijfsrechtsbijstand

Geld (i.c.m. inventaris/goederen)
Milieuschade (i.c.m. gebouwen en/of inventaris/goederen)
Glas
Computer, elektronica en instrumenten (i.c.m. inventaris/goederen)
* Als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (administratieve beroepen) is gewenst neem dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur kan dit voor u regelen.
Voor de navolgende producten (die niet binnen dit pakket vallen) kunt u een specifiek aanvraagformulier downloaden:
Constructie All Risks / Goederentransport / Container-oplegger / Vervoerdersaansprakelijkheid / Garage
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Verzekeringnemer

Handelsnaam en ondernemingsvorm
Naam verzekeringnemer en voorletters
Geboortedatum 																									
Incasso-adres
Postcode / woonplaats
Telefoon- / faxnummer
Aard van het bedrijf (hoedanigheid)
Vestigingsadres(sen)
Oprichtingsdatum
Bij welke Kamer van Koophandel is het bedrijf
ingeschreven?

KvK te

Inschrijvingsnummer Handelsregister

BIK code (KvK)
Heeft uw bedrijf een internetsite
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nee			

ja, www.

Bedrijfsgegevens

Hoeveel directieleden, firmanten e.d. telt uw bedrijf?
Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf?
Hoeveel inleenkrachten/stagiair(e)s?
Hoe groot was het jaarloon het afgelopen jaar?

E

Reken voor iedere eigenaar, firmant e.d. E 30.000.
Ook het loon van inleenkrachten hier opgeven.
Hoe groot was uw jaaromzet (excl. BTW) het
afgelopen jaar?
In welke sectoren zijn uw opdrachtgevers werkzaam

E
particuliere 			

industriële 			

52313_0719

Hoe lang hebt u reeds ervaring in uw huidige beroep- /
bedrijfsactiviteiten

jaar
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overige

man		

vrouw

Bent u in het bezit van
- een vestigingsvergunning

nee					

ja

- de vereiste vakdiploma’s

nee					

ja, te weten

- op eigen naam

nee					

ja

- op naam medewerkers

nee					

ja

nee					

ja, a.u.b. organisatiestructuur bijvoegen

Maakt uw onderneming deel uit van een holding of
samenwerkingsverband

3

Bestaande verzekeringen (i.v.m. co-assurantie en wijzigingen)

Soort verzekering

polisnummer			einddatum			verz.bedrag

jaarpremie

condities				eigen risico

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E

			

						 						 E				

E				

						 E
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maatschappij

Risico-informatie

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Adressen van de gebouwen 											 										
Bestemming van de gebouwen 											 										
Constructie gevels 											 										
Constructie daken 											 										
Goede staat van onderhoud

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Staat het gebouw (gedeeltelijk) leeg

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Bij ja: totaal aantal units van het gebouw
brandwerendheid van de scheidingswanden

units					

units					

units

minuten				

minuten				

minuten

		 activiteiten overige gebruikers

			

			
Zijn er andere gebruikers in de gebouwen

			
ja

nee							

Zo ja, voor welke doeleinden 											
Zijn de gebouwen bewoond

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

ja

nee

										
ja

nee							

Zo ja, door wie 											 										
Wordt de elektrische installatie periodiek gecontroleerd
aan de hand van een onderhoudscontract?

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

andere gevaarlijke stoffen aanwezig

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Is er een werkplaats in het gebouw aanwezig?

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

- geen

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

- metaalbewerking

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

- verf- of lakspuiten

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

- spuitgieten

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

- houtbewerking

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee 							

Blusapparaten aanwezig

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Is hiervoor een onderhoudscontract

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Slanghaspels aanwezig

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Automatische brandmeldinstallatie

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

nee							

ja

nee							

ja

nee

Bedrijfsruimte vanuit de woning binnendoor
te bereiken
Brandbare, explosieve, radioactieve giftige of

Zo ja, geef aan welke brandgevaarlijke werkzaamheden
plaatsvinden:

zo ja, goedgekeurd afzuigsysteem aanwezig

Bereikbaarheid brandweer?
- Afgelegen, meer dan 5 kilometer van de
		 bebouwde kom
- Zijn er in het aanrijtraject obstakels
		 die de aanrijtijd negatief beïnvloeden?

		
ja
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Zijn inbraakpreventieve maatregelen genomen

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

ja

nee

ja

nee

cv

_____________________
nee

Omschrijving van de maatregelen											 										
(Indien bekend CCV-klasse vermelden, 											 										
eventueel certificaat bijvoegen)											 										
Terrein afsluitbaar

ja

nee							

Zo ja, wat voor afsluiting 											
Vindt er buitenopslag op het terrein plaats

ja

nee							

Heeft u een acculaadinrichting?
Zo ja, welk gebruik?

ja

meter				

Zo ja aantal meter van de gevel opgeven
Hoe wordt het gebouw verwarmd?

ja

cv
ja

_____________________
nee							

nee							

										
nee							
meter				
cv
ja

_____________________
nee							

meter
ja

______________________________ ______________________________ ______________________________			

Gesitueerd in

winkelcentrum						

winkelcentrum						

winkelcentrum

			

bedrijventerrein					

bedrijventerrein					

bedrijventerrein

			

woonwijk							

woonwijk							

woonwijk

collectieve beveiliging

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Zo ja, is er een keurmerk (KVO)

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Zijn op het dak zonnepanelen gemonteerd?

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Zo ja, zijn de zonnepanelen uw eigendom?

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Heeft het winkelcentrum / bedrijventerrein een

Zo ja, aantal panelen:

4

						

						

Belendingen

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Afstand											 										
Bouwaard											 										
Dakbedekking											 										
Bestemming											 										

Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
5

Gebouwen

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Ingangdatum 											 										
Contractduur

1 jaar

Herbouwwaarde

E										 E										 E

Inclusief fundamenten

ja

nee							
nee

ja

nee							

ja

nee

Moet de waarde definitief door een deskundige
worden vastgesteld?*

ja

Gewenste dekking

brand/

brand/

brand/

		

uitgebreid							

uitgebreid							

uitgebreid
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Inventaris/goederen

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Ingangdatum 											 										
Contractduur

1 jaar

Nieuwwaarde inventaris

E										 E										 E

Vervangingswaarde goederen

E										 E										 E

Nieuwwaarde huurdersbelang

E										 E										 E

Totaal verzekerde bedrag

E										 E										 E

Moet de waarde definitief door een deskundige
worden vastgesteld?*

ja

Gewenste dekking

uitgebreid							

uitgebreid							

uitgebreid

			

brand/

brand/

brand/
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nee

Koelschade (i.c.m. inventaris/goederen)

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Ingangsdatum 											 										
Contractduur

1 jaar

Verzekerd bedrag

E										 E										 E

Beveiligingsinstallatie aanwezig

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Onderhoudscontract aanwezig

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

* Voor gratis waardevaststelling geldt een minimaal verzekerd bedrag van E 200.000 voor gebouwen, huurdersbelang, inventaris en handelsgoederen (gezamenlijk) op één
vestigingsadres.
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Extra kosten (i.c.m. inventaris/goederen)

Ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Verzekerd bedrag

E

Gewenste dekking

9

uitgebreid							

brand/

Reconstructiekosten (i.c.m. inventaris/goederen)

Ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Verzekerd bedrag

E

Gewenste dekking

10

uitgebreid							

brand/

Geld (i.c.m. inventaris/goederen)

Ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Verzekerd bedrag

E

(maximaal verzekerd bedrag E 12.500)
Goedgekeurde kluis aanwezig

ja

nee

(certificaat meesturen)
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Milieuschade (i.c.m. gebouwen/inventaris/goederen)

Algemeen
a

Ingangsdatum

		 Contractduur 1 jaar
b Zijn er omstandigheden bekend waaronder
		 bodem- en/ of waterverontreiniging kan zijn
		 ontstaan? Indien de afgelopen 3 jaar een
		 bodemonderzoek heeft plaatsgevonden s.v.p.
		 het bodemonderzoekrapport meesturen.
d

Opslag gevaarlijke stoffen

		 Soort stoffen:
e

Wat is de opslag van gevaarlijke stoffen,

		 anders dan in tanks?

minder dan 1.000 kg of liter

			

1.000 – 5.000 kg of liter

			

5.000 – 10.000 kg of liter

			

meer dan 10.000 kg of liter, namelijk __________ kg/liter

f

Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse

		
tanks?

nee			

ja, graag onderstaande vragen beantwoorden

soort stof																inhoud in m3			

aantal tanks

																					 						
																					 						
																					 						
g Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse
		tanks?

nee			

ja

nee			

ja

		 Ondergrondse tanks vallen niet binnen de
		 dekking van de standaard milieuschade		 verzekering; wilt u deze tanks verzekeren,
		 vul dan een aanvraagformulier milieuschade		 verzekering voor tanks in.
h Is er asbest op uw risicoadres?
		 Zo ja, wilt u aangeven hoe groot het

1 – 200 m2

201 – 500 m2

		 oppervlak van de asbesthoudende

501 – 1000 m

		 dakbedekking en wandbeplating is?

meer dan 2.000 m

2

		

1.001 – 2.000 m2

2

Let op: voor asbestverontreiniging wordt maximaal E 500.000 per gebeurtenis vergoed (en maximaal

			

			

1 miljoen per jaar).

		 Werkzaamheden bij derden
i Voert u werkzaamheden bij derden uit?
j

		 werkzaamheden bij derden?
k

nee, ga verder naar vraag 4		

Wat is de jaaromzet (exclusief BTW) van uw
E

Hebt u werkzaamheden met open vuur?

l Houdt u zich bezig met grondverzet?

nee			

ja

nee			

ja

		 Herbouwwaarde (alleen voor gebouweneigenaar)
m Wat is de herbouwwaarde van het (de) pand(en)
		 op het risico-adres?

E
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ja

n Gewenst verzekerd bedrag

E

500.000,-

			

E 1.000.000,-

			

E 											

12

(veelvoud van E 500.000,-)

Glas

			

Gebouw 1							 Gebouw 2							 Gebouw 3

Ingangdatum 											 										
Contractduur

1 jaar

Aantal ruiten (groter dan 0,5 m2)											 										
Bijzonder glas

ja

nee							

ja

nee							

ja

nee

Zo ja, bijzonderheden 											 										

13

Computer, elektronica en instrumenten (i.c.m. inventaris/goederen)

Ingangdatum
Contractduur

1 jaar

Wilt u vaste computers, elektronica of andere
apparatuur verzekeren?

ja

nee

Zo ja, voor welk bedrag wilt u een verblijfsdekking voor
uw vaste apparatuur te verzekeren?

E _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wilt u mobiele apparatuur en instrumenten verzekeren?

ja

Zo ja, welke apparatuur

laptop(s)/notebook(s)

			

beamer

			

foto-/video-/audio-apparatuur

			

zend-/ontvangstapparatuur

			
Voor welk bedrag?

nee

medische instrumenten
E _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Welk dekkingsgebied?

alleen verblijfsdekking

			

Nederlanddekking

			

werelddekking

Bedrijfsschade
14

Bedrijfsschade

Ingangsdatum
1 jaar

Contractduur		
Is het bedrijf voor meer dan 60% van de goederenvoorraad afhankelijk van één leverancier?

nee

ja, graag naam leverancier en distributielocatie (plaats, land):

					
Uitkeringstermijn

52 weken 							

Verzekerd bedrag (bruto winst)

E

Gewenste dekking

uitgebreid							

30% in- of decrease gewenst

ja

nee

5/15

anders nl
brand/

weken

Aansprakelijkheid
15

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Ingangsdatum
Contractduur		

1 jaar

Verzekerd bedrag (per aanspraak)

E 2.500.000		

anders, namelijk E _______________________

nee					

ja, en wel

Worden er werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
buiten het bedrijfsterrein verricht

Welk deel van de omzet is daarmee gemoeid 						

%

Worden er werkzaamheden in onderaanneming
uitgevoerd

nee					

Welk aandeel in de omzet hebben zij 						

ja, en wel

%

Heeft uw organisatie zelfstandige vestigingen
buiten Nederland
			

nee					

ja, te weten

Land									 Rechtsvorm							 Sinds

													 										
												 										
			

Deze dienen wel/niet* meeverzekerd te worden.

Levert men onverpakt, in originele verpakking of
verpakt men zelf

nee			

ja,

Werkt men met algemene voorwaarden

nee			

ja (a.u.b. bijvoegen)

Doet u t.o.v. uw leveranciers afstand van verhaalsrecht

nee			

ja

nee			

ja (a.u.b. bijvoegen)

1. De E.U. landen

nee			

ja,

% van de omzet en welke producten

2. USA / Canada

nee			

ja,

% van de omzet en welke producten

3. Overige landen

nee			

ja,

% van de omzet en welke producten

naar de USA en/of Canada geëxporteerd (indirecte export)

nee			

ja,

% van de omzet

			

onbekend

% van de omzet

Maken uw leveranciers gebruik van algemene
voorwaarden
Exporteert u naar:

Wilt u de landen aangeven buiten de E.U. landen en
USA/Canada, waarheen u uw zaken exporteert
Worden uw zaken door uw afnemers of door derden

Zo ja, welke zaken
Wenst u dekking voor eventuele indirecte
export naar de USA en/of Canada

nee			

ja

nee			

ja,

Worden door u zaken geïmporteerd uit
landen buiten de E.U.

% van de omzet

Zo ja, uit welke landen
Welke zaken
Let op! Handelt u in zaken of met landen waarvoor een exportvergunning nodig is? Dan moet u deze vergunning aan ons kunnen overleggen. Zowel bij de aanvraag van de
verzekering als bij een schademelding. Het gaat om goederen uit het ‘Handboek strategische goederen en diensten’ van de rijksoverheid. Meer informatie vindt u op
www.minbuza.nl en zoek op het trefwoord ‘Handboek strategische goederen’. Als u geen exportvergunning kunt overleggen, dan mogen wij voor die zendingen geen
dekking verlenen.
Verricht u brandgevaarlijke werkzaamheden
(werken met open vuur, lassen, snijden, slijpen,
vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken, föhnen
en dergelijke)?
- in uw bedrijfsruimten?

nee			

ja

- bij derden, door u zelf?

nee			

ja

nee			

ja

nee			

ja

nee			

ja, te weten

- bij derden, door de door u ingeschakelde
(onder)aannemers?
Installeert u zonnepanelen?
Zijn de stoffen of materialen, waarmee u werkt of
die in uw bedrijf aanwezig zijn, brandgevaarlijk
en/of explosief? Zo ja, wilt u de betreffende stoffen
en materiaal vermelden?
* Doorhalen wat niet van toepassing is
6/15
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Verkeersschade voor werknemers

Let op: U bent niet standaard verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade als uw werknemer tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt door een motorrijtuig. Wilt u
hiervoor wel verzekerd zijn? Dan moet u een Verzekering verkeersschade voor Werknemers afsluiten, tegen aanvullende premie. Voor het aanvragen van deze verzekering
kunt u onderstaande vragen beantwoorden.
Ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

		 Rubriek A: motorrijtuigen van de werkgever (inclusief motorrijtuigen die uw bedrijf huurt of leaset.)
a Aantal motorrijtuigen volgens rijbewijscategorie B(E)
b	Wilt u voor de inzittenden van bovengenoemde
motorrijtuigen een Schade Inzittendenverzekering
met een verzekerd bedrag van E 1.000.000
bijsluiten voor niet werkgerelateerde reizen?

ja

nee

c	Aantal motorrijtuigen volgens rijbewijscategorie
A, AM, C(E) en D(E)
		 Aantal land- en werkmaterieel inclusief arbeidsongeval		
		 Overige voertuigen op aanvraag
		 Rubriek B: werknemers en oproepkrachten
		 Het aantal werknemers en oproepkrachten die in loondienst zijn:

________

			
		 Meeverzekeren van inleenkrachten en dergelijke
		 Maakt u gebruik van inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, freelancers of ZZPérs?

ja 			

nee

Rechtsbijstand
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Bedrijfsrechtbijstand

Ingangsdatum
Contractduur		

1 jaar

De eerste drie vragen alleen beantwoorden als u
geen aansprakelijkheidsdekking aanvraagt
Werkt men met algemene voorwaarden

nee			

ja (a.u.b. bijvoegen)

Doet u t.o.v. uw leveranciers afstand van verhaalsrecht

nee			

ja

nee			

ja (a.u.b. bijvoegen)

nee			

ja, zonder rijbewijs of in de categorieën A, B of BE

Maken uw leveranciers gebruik van algemene
voorwaarden
Wenst u de/het zakelijke gebruikte motorrijtuig(en)/
werkmaterieel eveneens mee te verzekeren

							

ja, overige categorieën

N.B. Ten aanzien van de motorrijtuigen/werkmaterieel dient hieronder vermeld te worden:
Merk / types

kentekens														bouwjaar

			

																

			

																

Maakt u gebruik van elektronische of computergestuurde apparatuur?

nee			

ja

Is de vereniging aangesloten bij een bond?

nee			

ja, te weten

Zijn er nevenactiviteiten

nee			

ja

nee			

ja

Amateurverenigingen – sport en ontspanning
Wat is het doel van de vereniging?
Hoeveel leden telt de vereniging?

(horeca, kantine, shop e.d.)?
Zo ja, dan toelichten

Worden er bijzondere activiteiten
georganiseerd, die apart vermeld
moeten worden?

7/15

Zo ja, dan toelichten

Wilt u verhaals- of strafbijstand ten
behoeve van leden en vrijwilligers meeverzekeren?

nee			

ja

nee			

ja

nee			

ja

nee			

ja, toelichting a.u.b. bijvoegen

Verenigingen van appartementseigenaren
Hoeveel wooneenheden omvat de vereniging?
Hoeveel bedrijfseenheden omvat de vereniging?
Hoeveel werknemers heeft de vereniging in loondienst?
Wilt u de verzekering Rechtsbijstand voor
Particulieren meeverzekeren?
Wilt u de keuzedekking Fiscaal en vermogen
meeverzekeren?
Hebt u de afgelopen 5 jaar conflicten gehad
waarbij juridische hulp nodig was?
De schadebehandeling vindt plaats door DAS
Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Vervoer, middelen en goederen
18

Personenauto

Ingangsdatum

-

-

Contractduur 1 jaar
Te verzekeren personenauto’s

Personenauto 1							Personenauto 2							 Personenauto 3

Merk / type
Kenteken
Meldcode RDW
Bouwjaar en –maand
Gewicht
Aantal zitplaatsen
Brandstof

benzine								

			

diesel									 diesel									

benzine									

benzine
diesel

			

autogas (LPG)							

autogas (LPG)

			

hybride									 hybride									

hybride

			

elektra									 elektra									

elektra

Jaarkilometrage

minder dan 12.000					

minder dan 12.000						

minder dan 12.000

			

12.000 – 20.000 						

12.000 – 20.000 						

12.000 – 20.000

			

meer dan 20.000 						

meer dan 20.000						

meer dan 20.000

Gewenste dekking

WA										

WA										

WA

			

WA + Casco Beperkt 					

WA + Casco Beperkt 					

WA + Casco Beperkt

			

WA + Casco Compleet				

WA + Casco Compleet					

WA + Casco Compleet

			

WA + Casco Inruilplus					

WA + Casco Inruilplus					

autogas (LPG)							

WA + Casco Inruilplus

Oorspronkelijke cataloguswaarde (incl./excl. BTW*)

E

E

E

Dagwaarde

E

E

E

E

E

E

Bedrag mee te verzekeren extra’s** boven E 500
Aantal schadevrije jaren (no-claimverklaring)
Eigen risico

E 150 (standaard)						E 150 (standaard)							 E 150 (standaard)

Vrijwillig hoger eigen risico (bij Casco Compleet)

E

250								

E

250									

E

250

			

E

500								

E

500									

E

500

			

E 1.000								

E 1.000									

E 1.000

			

E 1.500								

E 1.500									

E 1.500

			

E 2.500								

E 2.500									

Eigen risico bij Casco Inruilplus

E 250										E 250									

Op welke naam staat het kentekenbewijs?
Naam regelmatige bestuurder
Geboortedatum regelmatige bestuurder
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E 2.500
E 250

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Hieronder valt ook eventuele beschildering, coating, belettering e.d.
Aanvullende dekkingen
Rechtsbijstand Motorrijtuigen
- Verhaalservice

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

- Rechtsbijstand Basis

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

- Rechtsbijstand Uitgebreid

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

Ongevallen Inzittenden

A E

A E

A E

			

B E

B E

B E

ja

nee							 ja

Schade Inzittenden
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nee							

ja

nee

Bestelauto

Ingangsdatum

-

-

Contractduur 1 jaar
In welke branche bent u werkzaam?

Detailhandel

			

Bouw

			

Horeca, sport en recreatie

			

Kantoor

			

VVE

			

Zorg en verzorging

			

Groothandel

			

Industrie

			

Overig, te weten:

				
Te verzekeren bestelauto’s

Bestelauto 1								Bestelauto 2								 Bestelauto 3

Merk / type
Kenteken
Meldcode RDW
Bouwjaar en –maand
Ledig gewicht
Laadvermogen
Totaal gewicht (max 3.500 kg)
Aantal zitplaatsen
Op welke naam staat het kentekenbewijs?
Brandstof

benzine								

			

diesel									 diesel									

diesel

			

autogas (LPG)							

autogas (LPG)

			

hybride									 hybride									

hybride

			

elektra									 elektra									

elektra

Jaarkilometrage

minder dan 20.000					

minder dan 20.000						

minder dan 20.000

			

20.000 – 30.000 						

20.000 – 30.000 						

20.000 – 30.000

			

meer dan 30.000 						

meer dan 30.000						

meer dan 30.000

Gewenste dekking

WA										

WA										

WA

			

WA + Casco Beperkt					

WA + Casco Beperkt 					

WA + Casco Beperkt

			

WA + Casco Compleet				

WA + Casco Compleet					

WA + Casco Compleet

Keuzedekking Herstelservice meeverzekeren?

ja

Oorspronkelijke cataloguswaarde (incl./excl. BTW*)

benzine									

benzine

autogas (LPG)							

nee							 ja

nee							

ja

E

E

E

E

E

E

Aantal schadevrije jaren (no-claimverklaring)

E

E

E

Eigen risico

E 225 (standaard)						

Bedrag mee te verzekeren extra’s** boven E 500

nee

E 225 (standaard)							 E 225 (standaard)

Vrijwillig lager eigen risico

E

150								

E

150								

E

150

Vrijwillig hoger eigen risico

E

500								

E

500								

E

500

			

E 1.000								

E 1.000								

E 1.000

			

E 1.500								

E 1.500								

E 1.500

			

E 2.500								

E 2.500								

E 2.500

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Hieronder valt ook eventuele beschildering, coating, belettering e.d.
Aanvullende dekkingen
			
Rechtsbijstand Motorrijtuigen
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- Verhaalservice

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

- Rechtsbijstand Basis

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

- Rechtsbijstand Uitgebreid

ja

nee							 ja

nee							

ja

nee

Ongevallen Inzittenden

A E

A E

A E

			

B E

B E

B E

ja

nee							 ja

Schade Inzittenden

nee							

ja

nee
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Landmateriaal

Ingangsdatum
Contractduur		

1 jaar

1		 Gegevens object
		 Soort object
		 Hefvermogen (alleen bij vorkheftrucks,
		 pallettruck, reachtruck, stapelaar en electrocar)
		Merk
		Type
		Chassis-/frame-/machinenummer
		Kenteken
		Meldcode
		Bouwjaar
		 Is aanvrager eerste eigenaar?

ja

		 Wat is de aanschafdatum?

nee
-

-

		 Wanneer is de laatste revisie verricht?
		 Bij wie is de laatste revisie verricht?
		 Waar kan het object eventueel worden
		geïnspecteerd?
		 Voorzien van eigen aandrijving

ja

nee

		 Zelfrijdend (zonder aanwezige bestuurder)

ja

nee

		 Via rails

ja

nee

		 Af fabriek gemonteerd op autochassis

ja

nee

		 aangeschaft?

ja

nee

		 Zo ja, moeten die verzekerd worden?

ja

nee

		 Invullen bij WA en/of cascodekking
		 Huidige cataloguswaarde basismachine

E

		 Invullen bij brand-/diefstaldekking
		 Huidige waarde

E

		 Zijn er accessoires of extra hulpmiddelen

		 Zo ja, vul de op te vragen specificatielijst in.
		 Welke maatregelen zijn getroffen om diefstal
		 te voorkomen?
		 Waar en onder welke omstandigheden wordt het
		 object gestald na de dagelijkse werkzaamheden?

		
Alleen invullen als het object hierop is gemonteerd,
		 bijvoorbeeld autochassis, oplegger, vrachtwagen:
		 Gegevens onderstel e.d.
			

Soort onderstel

			

Merk

			

Bouwjaar

			

Chassisnummer

2		 Gegevens gebruik
		 Voor welke werkzaamheden wordt het

Overslagwerkzaamheden									

Sloopwerkzaamheden

		 object gebruikt?

Laad-/loswerkzaamheden									

Verhuur, bruikleen met chauffeur

			

Laad-/loswerkzaamheden – intern vervoer				

Professioneel verhuur

			

Grond-/graafwerkzaamheden							

Verhuur, bruikleen zonder chauffeur

			

Heiwerkzaamheden										

Gebruik op ponton

			

Sproeiwerkzaamheden bij derden							

Het geven van rijlessen
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		 Worden er met het object (of de aanhanger)
		 gevaarlijke stoffen vervoerd?

nooit		

		 Wordt het object buiten de Benelux gebruikt?

ja

misschien / soms			

regelmatig / permanent

nee

		 Zo ja, waar, hoe lang en voor welke
		werkzaamheden?
3		 Te verzekeren risico’s
		 Rubriek I – Casco

Uitgebreid

			

Standaard

			

Brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag en kortsluiting

			

Brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag alsmede diefstal, vermissing en verduistering

		 Eigen risico Casco
		 (Wij kunnen hiervan afwijken)

Standaard

			

E 500

			

E 1.250

		 Rubriek II

Wettelijke aansprakelijkheid: schade aan personen E 6.100.000

												schade aan zaken E 2.500.000
		 Rubriek III

Verzekerd bedrag voor schade aan eigen zaken E 500.000

		 Wilt u schade aan eigen lading en last tijdens

ja

nee		

(maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis van E 10.000 premie: 25% van WA premie met een

		transport meeverzekeren?						min. van E 25 en een max. van E 87,50. Eigen risico E 250. Deze dekking is alleen mogelijk bij
								

electrocars, pallettrucks, reachtrucks, stapelaars en vorkheftrucks)

4		Bestuurder
		 Wie bestuurt/bedient in de regel het object?
		Geboortedatum

-

-

		 Is de bestuurder/bediener gezond en geheel
		 zonder lichaamsgebreken?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

		 Zo nee, dan graag bijzonderheden vermelden.
		 Is de bestuurder/bediener in het bezit van het
		 vereiste certificaat van vakbekwaamheid?
		 Heeft de bestuurder/bediener al ervaring
		 opgedaan en/of een speciale opleiding genoten?
		 Zo ja, welke?
		 Is de bestuurder/bediener ooit (al dan niet
		 voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd?
		 Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden.
5		Financiering
		 Is het object gefinancierd?
6		 Andere verzekeringen
		 Als u hiervoor bij een andere maatschapij
		 verzekerd was, hoeveel bedroeg het
		premiebedrag?
		 Bent u in het bezit van nog ander landmateriaal?

E

		 Zo ja, wat en bij welke maatschappij(en) is
		 dit verzekerd?
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Eigen Vervoer

Ingangsdatum
Contractduur

1 jaar

Welke zaken wenst u te verzekeren?

Omschrijving zaken voor eigen gebruik (gereedschappen e.d.)

Omschrijving handelsgoederen
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Verzekerd bedrag per vervoermiddel

Aantal beveiligde vervoermiddelen*					

Aantal onbeveiligde vervoermiddelen

e 5.000
e 10.000
e 15.000
e 20.000
Totaal aantal te verzekeren vervoermiddelen
* Beveiligd volgens klasse “Alarmsysteem” van het VbV-SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging EN geblindeerde laadruimte; als slechts één van deze beveiligingen aanwezig is
beschouwen wij dit niet als een beveiligde auto.
Bij vervoer van handelsgoederen met een verzekerd
bedrag van meer dan e 20.000 per vervoermiddel
en/of bij meer dan 25 vervoermiddelen, graag ook
opgave van de geschatte vervoerde jaaromzet
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Schadeoverzicht

Schadeoverzicht van de afgelopen 5 jaar voor alle aangevraagde verzekeringen (oorzaak, omvang en schadedatum)
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Opmerkingen

Hebt u nog iets mee te delen met betrekking tot

nee			

ja, te weten

verzekeringstechnische, commerciële of morele
aspecten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen
van premie en/of voorwaarden?

Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadviseur

			

a.s.r., per

automatische afschrijving* IBAN rekeningnummer: _______________________________________

							

acceptgiro**

Betalingstermijn

half jaar

jaar			

kwartaal

maand

* Kiest u voor automatische afschrijving? Dan machtigt u ons om de premie af te schrijven van uw bankrekening door dit formulier te ondertekenen.
** Kiest u voor betalen met acceptgiro? Daar zijn extra kosten aan verbonden.

Slotvragen
Belangrijk
a.s.r. heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening.
Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest.
Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering.
Met belanghebbenden bedoelen wij de:
− medeverzekerden
− leden van de maatschap
− medevennoten
− statutair directeur(en)/bestuurders
− aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 25 % of meer)
− andere belanghebbenden (UBO)
Bij aandeelhouders of uiteindelijk belanghebbenden met een belang van 25% of meer graag opgave van:
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d Geboortedatum
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a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d Geboortedatum
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d Geboortedatum
a Naam en voorletters
b Adres
c Postcode en Woonplaats
d Geboortedatum
Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor:
− Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe.
− Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe .
− Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.
− Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding.
Let op: Ook als u of een andere belanghebbende als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd
moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.

Ja

Nee

Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord, ontvangt u van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord toe kunt lichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat
uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld, door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.
Bent u, of is een andere belanghebbende, de laatste

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar
of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of
opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier
een toelichting geven:

Bent u, of is een andere belanghebbende, de laatste
5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken
of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel)
surseance van betaling?
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier
een toelichting geven:

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd
op inkomsten of bezittingen van u of een andere
belanghebbende?
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier
een toelichting geven:

Als een autoverzekering wordt aangevraagd
Is de auto vanaf de datum dat deze op naam van de
kentekenhouder staat, langer dan 10 dagen onverzekerd?
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Is u, de regelmatige bestuurder van de auto of houder

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

van het kentekenbewijs in de laatste 8 jaar de
rijbevoegdheid (voorwaardelijk) ontzegd?
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier
een toelichting geven:

Als een dekking voor Rechtsbijstand wordt gevraagd:
Hebt u, of een andere belanghebbende, in de laatste
5 jaar voor het sluiten van deze verzekering een conflict
gehad waarbij juridische hulp nodig was?
Zijn u feiten of omstandigheden bekend die nu al
aanleiding kunnen geven om een beroep op deze
verzekering voor rechtsbijstand te gaan doen?
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord kunt u hier
een toelichting geven:

Let op: U krijgt geen juridische hulp als de feiten waardoor het conflict ontstaan is, het conflict zelf en de daaruit voortkomende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen
voordat de verzekering is ingegaan. Ook geldt er een wachttijd van drie maanden. Meer informatie hierover is te vinden in de polisvoorwaarden.
Als een dekking Aansprakelijkheid voor Bedrijven wordt gevraagd:
Bent u bekend met een aanspraak of een omstandigheid

Ja

Nee

die kan leiden tot een aanspraak op deze verzekering?
Met een omstandigheid bedoelen wij een feit waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid
Als u deze vraag met Ja hebt beantwoord dan ontvangen wij in ieder geval de volgende gegevens:
- wie u aansprakelijk heeft gesteld of mogelijk aansprakelijk zal stellen:
- waaruit de schade bestaat:
- door welk handelen of nalaten de schade of mogelijke schade is of kan zijn veroorzaakt:
- welke maatregelen u hebt genomen om schade te voorkomen of te beperken:
Let op: De verzekering biedt geen dekking voor aanspraken of omstandigheden die kunnen leiden tot een aanspraak en die bij het aangaan van de verzekering bij de
aanvrager bekend zijn of bekend hadden behoren te zijn. Meer informatie hierover is te vinden in de polisvoorwaarden.
Hebt u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou
kunnen zijn? Bijvoorbeeld een sluiting in de laatste 5 jaar op last van de overheid.

Ondertekening
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u een contract te kunnen sluiten en om dat
contract te kunnen onderhouden. Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden om risico’s te beoordelen,
onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld het CBS, RDW, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en dienstverleners op
het gebied van kredietregistratie en dataverrijking. We gebruiken de gegevens ook om fraude te bestrijden en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Als u geen persoonlijke aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten.
U kunt uw persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, bekijken en door ons laten aanpassen. Meer informatie over uw rechten vindt u op www.asr.nl bij ’Privacy
verklaring’. Daar vindt u ook de contactgegevens van de privacy officer van a.s.r.
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Wij kunnen uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd zodat ze beschikbaar zijn als dat
noodzakelijk is. Namelijk bij ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een calamiteit
sneller achterhaald worden waar een persoon of bedrijf verzekerd is. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.
Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om
diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld een expertisebureau en een incassobureau. Met deze partijen leggen
wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
Wij houden ons aan de gedragscode
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. Hierin staan de rechten en plichten van
partijen genoemd. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens
Als wij informatie over uw gezondheid of een strafrechtelijk verleden van u verwerken, dan houden wij ons aan de regels die hiervoor gelden.
Voor een rechtsbijstandverzekering geldt ook het volgende.
DAS beschikt over uw persoonsgegevens. Die krijgt DAS wanneer u DAS om hulp vraagt. Deze gegevens gebruikt DAS:
- om vast te stellen of u recht hebt op hulp;
- om u hulp te geven;
- om fraude te voorkomen en te bestrijden;
- voor statistisch onderzoek.
DAS houdt zich aan de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’. Op www.das.nl kunt u nalezen hoe DAS met uw privacy omgaat.
DAS mag over de afhandeling van uw conflict alleen contact hebben met u.
Als u DAS om hulp vraagt, geeft DAS niet zomaar informatie aan uw verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict. Wilt u dat DAS wél informatie geeft aan uw
verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict? Dan moet u DAS daarvoor apart toestemming geven. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.
Wilt u dat een andere persoon contact met DAS heeft over uw conflict? Of dat DAS over uw conflict informatie verstrekt? Dan moet u daarvoor een machtiging ondertekenen.
Pas daarna mag DAS die andere persoon informatie geven over de hulp die u van DAS krijgt. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.
Verzekeringskaart(en)
Ik ga ermee akkoord dat mijn adviseur de verzekeringskaart(en) van de aangevraagde verzekering(en) digitaal aan mij verstrekt.		

ja		

nee

De verzekeringskaart(en) kunt u vinden op www.asr.nl/verzekeringskaarten. Als u deze vraag met Nee hebt beantwoord,
dan moet uw adviseur de verzekeringskaart(en) op papier aan u verstrekken.
Uw handtekening en verklaring
Ik verklaar:
- dat de volledige tekst van alle acceptatievragen door de adviseur met mij besproken is;
- dat mijn antwoorden juist en volledig zijn;
- dat ik de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten die horen bij deze verzekering heb ontvangen;
- dat ik akkoord ga met de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden die bij deze verzekering horen;
- dat ik een verzekering wil sluiten volgens de dekking zoals omschreven in deze polisvoorwaarden;
- dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt;
- dat a.s.r. informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars of adviseurs;
- dat ik de personen waarvan persoonsgegevens op dit aanvraagformulier staan, heb geïnformeerd dat deze gegevens door a.s.r. worden verwerkt.
Op www.asr.nl/privacy vindt u de privacyverklaring waarin staat hoe a.s.r. met deze gegevens omgaat.
- dat de tekeningsbevoegde(n) zich geïdentificeerd heeft/hebben met een geldig en origineel identiteitsbewijs. De gegevens hiervan zijn bekend bij de adviseur.
Naam / Functie
Datum / Plaats
Handtekening
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