Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Deze aanvraag vormt één geheel met het aanvraagformulier FGD algemene vragen zakelijk.
Let op, het aanvraagformulier FGD algemene vragen zakelijk moet ook ingevuld worden als dat de
afgelopen 12 maanden nog niet gebeurd is.

Het aanvraagformulier FGD algemene vragen zakelijk is ingevuld d.d. ________________________

Naam relatie

:

___________________________________________________________

Relatienummer

:

___________________________________________________________

Ingangsdatum

:

___________________________________________________________

Tussenpersoon

:

___________________________________________________________

Polisnummer

:

___________________________________________________________

1.
Algemeen
Verzekerd bedrag per aanspraak is € 2.500.000,00
Hoofdactiviteiten van het
bedrijf
:

_____________________________________________________________

Nevenactiviteiten

_____________________________________________________________

:

Hoeveel eigenaren, firmanten e.d. telt uw bedrijf :

______________________________________

Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf

:

_____________________________________

SV jaarloon
:
Te vermeerderen met:
- € 40.000,00 voor elke eigenaar / firmant
:
- het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen,
stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten,
geleende krachten en andere niet in loondienst zijnde personen
:

€ ____________________________________

Totaal

€

:

€ ____________________________________

€ ____________________________________

=====================================
Hoe groot was de jaaromzet(excl. BTW) het
afgelopen jaar

:

€ ____________________________________

Prognose lopend boekjaar

:

€ ____________________________________

2.
Bedrijfspand(en)/percelen
Hoofdvestigingsadres
: ___________________________________________________________
Postcode en woonplaats :

___________________________________________________________

Filiaaladres

:

___________________________________________________________

Postcode en woonplaats :

___________________________________________________________

Filiaaladres

:

___________________________________________________________

Postcode en woonplaats :

___________________________________________________________

Filiaaladres

:

___________________________________________________________

Postcode en woonplaats :

___________________________________________________________

Wordt één of meerdere panden door anderen
gebruikt of gedeeltelijk verhuurd

Graag toelichten

:

:

☐ nee
☐ ja, welk pand ___________
______________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.
Producten en Diensten
Worden er producten geleverd aan en/of diensten verricht voor:
☐ auto-industrie

☐ (glas)tuinbouw

☐ treinenbouw/spoorwegen

☐ medische instellingen

☐ offshore

☐ vliegvelden

☐ vliegtuigbouw/ruimtevaart

☐ kernenergie

☐ scheepsbouw/-reparatie

☐ intensieve dierhouderij

☐ (petro-)chemische industrie

☐ waterbouw

☐ bio-industrie

☐ vliegvelden

☐ geen van deze sectoren

Wordt er kwaliteitscontrole uitgeoefend
- op ingekochte producten
- tijdens bewerking/fabricage
- op het eindproduct

:
:
:

☐ nee
☐ nee
☐ nee

☐ ja
☐ ja
☐ ja

Wat is de aard en frequentie van deze controle
: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
Levert u onverpakt, in originele verpakking of
verpakt u zelf
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Worden er producten door u gefabriceerd

:

☐ nee

☐ ja

Worden er producten door u verhandeld

:

☐ nee

☐ ja

Zo ja, worden er producten onder uw eigen naam
verhandeld
:

☐ nee

☐ ja

Importeert u producten uit landen buiten de EU

:

☐ nee

☐ ja

Worden de producten door u bewerkt

:

☐ nee

☐ ja

Exporteert u of uw afnemer(s) producten

☐ nee ☐ ja, welke landen:

:

☐ EU landen €____________________omzet
☐ VS/Canada €___________________ omzet
☐ overige

€____________________omzet

Verricht uw werkzaamheden bij derden

:

☐ nee ☐ ja, te weten __________________
______________________________________

Zo ja, in het buitenland

:

☐ nee ☐ ja, welke landen ______________
______________________________________

Is er sprake van brandgevaarlijke werkzaamheden
(bijv. werken met open vuur, lassen, snijden,
slijpen, vlam solderen, dakdekken e.d.)
:

☐ nee ☐ ja, welke werkzaamheden ______
_____________________________________

- in uw bedrijfsruimten
- bij derden, door u zelf
- bij derden, door de door
u ingeschakelde
(onder)aannemers

:
:

☐ nee
☐ nee

☐ ja
☐ ja

:

☐ nee

☐ ja

Worden er werkzaamheden uitbesteed

:

☐ nee ☐ ja, welke, hoe vaak en hoeveel
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Wordt personeel van derden gebruikt

:

☐ nee ☐ ja, hoeveel en hoe vaak
______________________________________
______________________________________
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4.
Leveringsvoorwaarden
Werkt u met algemene leverings- en/of
werkvoorwaarden

:

☐ nee

☐ ja, graag toevoegen

Doet u ten opzicht van uw leveranciers afstand
van verhaalsrecht

:

☐ nee

☐ ja

Maken uw leveranciers gebruik van algemene
leverings- en/of werkvoorwaarden

:

☐ nee

☐ ja, graag toevoegen

5.
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Beschikt uw bedrijf over een wettelijk goedgekeurde RI&E die geldig is voor het gehele bedrijf en
niet ouder is dan vier jaar
: ☐ nee
☐ ja
☐ staat gepland d.d. ____________________
☐ niet van toepassing op dit bedrijf
Zo ja, zijn alle adviezen in RI&E en plan van
aanpak opgevolgd

:

☐ nee

☐ ja

6.
Bijzondere hoedanigheid
(alleen beantwoorden als een van de onderstaande hoedanigheden voor u van toepassing is)
Aannemers
Welke opdrachten neemt u specifiek aan

:

☐ burgerlijke- en utiliteitsbouw
☐ waterbouw
☐ wegenbouw
☐ gestapelde bouw meer dan 4 woonlagen
☐ grondwerk

Werkzaamheden

Nieuwbouw

:

__________%

Onderhoudswerk

:

__________%

Verbouwingen

:

__________%

Restauratie

:

__________%

Sloopwerk

:

__________%

:

Indien u grondwerk of sloopwerk verricht, graag toelichten _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Indien u kabels legt, verricht u daarbij
perslucht- en/of raketboor-werkzaamheden

:

☐ nee

Verricht u bronbemalingswerkzaamheden

:

☐ nee ☐ ja, graag toelichten ____________
______________________________________
______________________________________

Gebruikt u explosieven

:

☐ nee ☐ ja, waarvoor _________________
______________________________________
______________________________________

Transportbedrijven
Waar geschiedt het vervoer

:

☐ Binnen Nederland ☐ Buiten Nederland

Wat wordt vervoerd

:

☐ Gevaarlijke stoffen ☐ Bulkgoederen

☐ ja

☐ Zand, grint, grond ☐ Stukgoederen
Verricht u ook grondverzetwerkzaamheden

:

☐ nee

☐ ja

Exploitant onroerend goed, huiseigenaar
Welke bestemming(en) heeft uw pand(en)

:

☐ Bewoning
☐ Opslag van de volgende goederen
______________________________________
______________________________________
☐ Andere bestemmingen, te weten ________
______________________________________
______________________________________

Wat is het aantal panden:

Woningen

:

______________________________________

Opslagruimten

:

______________________________________

Panden met andere
bestemmingen
:

______________________________________

Wat is de totale herbouwwaarde

:
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7.
Voorrisico
Wilt u het voorrisico verzekeren

:

☐ nee

Vanaf welke datum

:

______________________________________

Zijn er bij u feiten en/of omstandigheden bekend
die tot aanspraken kunnen leiden
:

☐ ja, graag de volgende vragen in
vullen

☐ nee ☐ ja, te weten __________________
______________________________________
______________________________________

Was er in het afgelopen jaar sprake van veranderingen binnen uw bedrijf die leiden tot een
antwoord dat afwijkt van het antwoord dat u geeft bij alle onderstaande vragen. (zoals overname,
fusie, andere werkzaamheden, wijziging rechtspersoon e.d.)
☐ nee

☐ ja, te weten ______________________________________________
___________________________________________________________

8.
Opmerkingen
Hebt u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de ander
belanghebbende(n), dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn?
☐ nee

☐ ja, te weten ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9.
Vorige verzekeringen
Bent u of een andere belanghebbende bij de verzekering ooit een verzekering, van welke aard ook,
geweigerd of opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld?
☐ nee

☐ ja, graag nader toelichten ___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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10. Schadeverleden
Hebt u of een andere belanghebbende bij de gevraagde verzekeringen eerder schade geleden die
door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt?
☐ nee

☐ ja, wat was de oorzaak, hoe groot was de schade en wanneer trad de
schade op?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Indien u ten tijde van de schade was verzekerd, bij welke maatschappij
liep de verzekering en onder welk polisnummer?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

11. Strafrechtelijk verleden
Bent u, of een andere 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 in
verband met:
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling, bedrog,
oplichting, valsheid in geschrift, 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;
- een misdrijf in het verkeer;
- overtreding van de vuurwapenwet, de Opiumwet, de wet economische delicten?
☐ nee

☐ ja, wij nemen contact met u op voor meer informatie.

12. Verzekeringskaarten
Ik ga ermee akkoord dat ik de verzekeringskaart(en) van de aangevraagde verzekering(en) digitaal
ontvang.
☐ ja

☐ nee

Indien u voor “ja” hebt gekozen, dan kunt u de verzekeringskaarten vinden op
https://fgdassuradeuren.nl/productwijzers. Als u deze vraag met “nee” hebt beantwoord dan
ontvangt u de verzekeringskaarten op papier van ons.
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13. Ondertekening
Mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier 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 uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbende(n) bij deze verzekering.
Vragen waarvan u het antwoord al bij FGD Assuradeuren bekend veronderstelt, moet u toch zo
volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze
aanvraag hebt ingezonden, moet u alsnog aan FGD Assuradeuren meedelen. U doet dat voordat FGD
Assuradeuren een besluit heeft genomen over uw aanvraag.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op
uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt.
Indien u met opzet tot misleiden van FGD Assuradeuren heeft gehandeld of FGD Assuradeuren bij
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij
tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Belangrijk
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat u kennis hebt genomen van de bij
deze verzekering behorende polisvoorwaarden en dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.
U hebt het recht de verzekering te ontbinden door de polis binnen veertien kalenderdagen aan ons
terug te sturen. U kunt deze verzekering na één jaar, dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van
dertig dagen.

Plaats:

Datum:

_______________________

__________________________

Naam :

Functie:

Handtekening:

________________________ __________________________
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