Aanvraag
Het Ondernemerspakket

Toelichting op gebruik van dit formulier
Aanvragen van offerte of polis
Met dit formulier kunt u een offerte of een polis voor een of meer verzekeringen van Het Ondernemerspakket
aanvragen.
Voordat u dit formulier gaat gebruiken wijzen wij u ook graag op de ‘on line’ faciliteit die wij u voor dergelijke
aanvragen bieden. Raadpleeg hiervoor het Delta Lloyd Digitaal domein (DDD).
Vooraf gegevens inventariseren tijdens contact met uw cliënt
Ook bij toepassing van de zojuist bedoelde on line mogelijkheid kan gebruik van dit formulier van belang zijn,
namelijk wanneer u het zinvol acht om vooraf in overleg met uw cliënt alle voor de aanvraag benodigde gegevens
te inventariseren.
Per onderdeel printen
U kunt het formulier per onderdeel (de verschillende verzekeringen die in Het Ondernemerspakket mogelijk zijn)
printen. Als u weet dat een bepaalde verzekering meer dan één keer tegelijk wordt aangevraagd (bijvoorbeeld
Auto of Werkmaterieel) dient u dat onderdeel van het formulier vanzelfsprekend even zoveel keer uit te printen.
Bij Brand en Bedrijfsschade geldt hetzelfde als sprake is van verschillende risicoadressen.
Vergeet u niet om altijd ook het onderdeel ‘Algemeen’ te printen; in dit onderdeel worden o.a. de noodzakelijke
klantgegevens vastgelegd.
Bel voor vragen
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Het Ondernemerspakket.
Zij zijn als volgt te bereiken.
team		
MKB 1
MKB 2
MKB 3
MKB 4

telefoonnummer		 e-mailadres
020-5942710 			 MKB1@deltalloyd.nl
020-5942717 			 MKB2@deltalloyd.nl
020-5942718 			 MKB3@deltalloyd.nl
020-5942788			MKB4@deltalloyd.nl

A 01.2.18-00-0914

Onderdelen / verzekeringen
1

Algemeen (altijd invullen)

Print

2

Bedrijfsaansprakelijkheid

Print

3

Beroepsaansprakelijkheid

Print

4

Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen

Print

5

Auto

Print

6

Aanhangwagen

Print

7

Brand (o.a. Gebouwen, Inventaris/Goederen, Milieuschade, Glas)

Print

8

Bedrijfsschade (ook Reconstructiekosten en Extra kosten)

Print

9

Milieuschade

Print

10

Computer Simple Risk

Print

11

Elektronica en apparatuur

Print

12

Werkmaterieel

Print

13

Goederentransport

Print

14

Ongevallen (collectief)

Print

15

Rechtsbijstand

Print

				
Postbus 1000				
1/40
1000 BA Amsterdam			
www.deltalloyd.nl

wis

opslaan

print

Algemeen				
Het Ondernemerspakket

Uw rekening courant nummer
Klantgegevens
Indien een bedrijf
Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
Nummer inschrijving Kamer van Koophandel
Btw-plichtig 										

Ja			

Nee

Vestigingsadres
Postcode en plaatsnaam
Land
Postadres
Indien een Vereniging van eigenaren (VVE)
Naam VVE
Adres
Postcode en plaatsnaam
Contactgegevens (bedrijf / VVE)
Telefoonnummer
Webadres (internet)
Email adres
Naam contactpersoon																
													

Dhr.

Mevr.

Premiebetaling
Gewenste betalingstermijn							

Maand

Incassowijze 										

Via tussenpersoon		

												
												

(is verplicht bij keuze voor maandbetaling)

Kwartaal

Halfjaar

Jaar

Rechtstreeks door Delta Lloyd

Met automatische incasso van bankrekeningnummer (IBAN)*

NL
* u ontvangt bij de eerste incasso een mandaat verzoek.
Wilt u deze ondertekenen en aan ons terugsturen			

Zonder automatische incasso

A 01.2.18-01-0914

Informatie verzekering- en strafrechtelijk verleden
Eerdere verzekering
Is de aanvrager (verzekeringnemer) of een van de andere
belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als
thans aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering,
een opzegging of acceptatie onder beperkende voorwaarden.
Zo ja, graag kort toelichten
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Aanvraagformulier Het Ondernemerspakket - Algemeen

Ja			

Nee

wis

opslaan

print

Algemene slotvragen (zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)
Strafrechtelijk verleden
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in
de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest.
U hoeft deze vraag alleen met ja te beantwoorden als
sprake is van een van de omstandigheden die in de
toelichting op deze vraag zijn aangegeven.

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in
aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:
–	enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal,
verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling,
afpersing en bedreiging;
–	enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht
tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
–	overtreding van de Wet wapens en munitie,
de opiumwet, de Wet economische delicten.

Ja		

Nee

Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een
rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en
of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer 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.)

Belangrijke informatie
Wettelijke mededelingsplicht
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden
meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet
alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van
de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Als de
verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een
vennootschap onder firma, of een rechtspersoon wordt
aangevraagd, dan gelden de vragen die zijn gesteld onder
‘Bijzonderheden’ en onder ‘Algemene slotvragen’ ook
voor:
–	de leden van de maatschap
–	de (commanditaire) vennoten van de vennootschap
onder firma (VOF)
–	de statutair directeur(en)/bestuurders van de
rechtspersoon
–	de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of
meer en -indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn
–	hun statutair directeur(en)/bestuurders en
	aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer.
Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk
beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden
dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt,
of dat de verzekering wordt opgezegd. Als u ons opzettelijk onjuiste informatie geeft kunnen wij daarnaast
aangifte doen bij de politie en/of uw gegevens opnemen
in de interne en externe waarschuwingssystemen die
door verzekeraars worden gebruikt.

–	het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van
de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en
klanten.
Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen
voeren, kunnen wij gegevens over u en uw verzekeringen
inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem
van de Nederlandse verzekeraars (CIS). Op de website
www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie, waaronder het
privacyreglement van Stichting CIS.
Nederlands recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing .
Verzekeringsmaatschappij/risicodrager
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te Amsterdam
aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam
(Handelsregister KvK Amsterdam 33052073). Delta Lloyd
Schadeverzekering NV staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank
NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Klachten
Als u een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met
de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, leg dan uw
klacht voor aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering
NV in Amsterdam.
Als u een particulier bent en niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf kunt u uw klacht ook voorleggen
aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(KifiD). Dit is een onafhankelijk klachtenloket. De volledige
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of bij wijziging van uw verzekering vragen wij klachten- en geschillenprocedure van KiFiD staat op de
persoonsgegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij voor website www.kifid.nl. Op deze website kunt u lezen wie een
klacht kan indienen, binnen welke termijn een klacht moet
– het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
zijn ingediend en welke kosten daaraan zijn verbonden.
– het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u
– het voorkomen van fraude;
uw klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.
– het uitvoeren van marketingactiviteiten;
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wis

opslaan

print

Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven
antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende
verklaart voorts een verzekering zoals aangegeven te

willen aangaan met Delta Lloyd Schadeverzekering NV
en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene
voorwaarden op de aangevraagde verzekering.

Ondertekening
Plaats											

Handtekening aanvrager

Datum											
Datum
											

BLAD
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wis

opslaan

print

Bedrijfsaansprakelijkheid
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte

Hoedanigheid / Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving hoofdactiviteit				
							
					

Omschrijving nevenactiviteiten			

Nevenactiviteit 1:

Nevenactiviteit 2:

Nevenactiviteit 3:

Omvatten de opgegeven bedrijfsactiviteiten ook
– installatiewerkzaamheden							

Ja			

Nee

– installatie- en reparatiewerkzaamheden				

Ja			

Nee

Bij een ‘praktijk’: aantal beroepsbeoefenaren
Bij een vereniging: aantal leden

Dekking
Verzekerde bedrag								
									
												

€ 2.500.000,- per aanspraak (standaard)

Opzichtrisico meeverzekeren							

Ja			

Nee

Mee te verzekeren zuster-/dochter onderneming(en)

Ja			

Nee

€ 1.250.000,- per aanspraak

A 01.2.18-02-0914

Zo ja, onder welke naam/namen
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wis

opslaan

print

Omzet- en loonsomgegevens
€

Het bedrag van de (jaar)omzet bedraagt			

Welk percentage van de omzet betreft werkzaamheden			
uitgevoerd door derden (b.v. onderaannemers)

%

Welk percentage van de omzet heeft betrekking op					
uitvoering van activiteiten buiten Nederland

%

Wat is de totale loonsom							

€

Minimaal € 25.000,- opgeven, ook als er geen sprake is van
medewerkers in loondienst		

Als de verzekering betrekking heeft op een Vereniging van
Eigenaren of op hoedanigheid als exploitant onroerende
zaken: wat is de totale herbouwwaarde		

€

Vragen uitsluitend voor horecabedrijven
Aantal motorrijtuigen in gebruik voor bezorging

Vragen uitsluitend voor groothandels/fabrikanten
Waar zijn de producten voor bestemd

Worden de producten onder eigen merknaam of			
label verhandeld

Ja		

Nee

Is sprake van import van producten uit landen buiten
Europese Unie

Ja		

Nee

Omvatten de opgegeven bedrijfsactiviteiten het 			
fabriceren of bewerken van producten

Ja		

Nee

Is sprake van levering van producten die worden 			
gebruikt ten behoeve van een van de volgende sectoren:
– waterbouw scheepsbouw, treinenbouw
– auto-industrie
– vliegvelden, luchtvaartindustrie
– kassen
– kernreactoren of (petro)chemie

Ja		

Nee

Voldoen de producten aan Europese wet- en 		
regelgeving of keurmerk

		

Ja		

Nee

Worden leveringsvoorwaarden gehanteerd				

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Zo ja, welke 						

Zijn de producten na verkoop traceerbaar en kan			
(weder)verkoop worden geblokkeerd
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wis

opslaan

print

Eerdere schade / Bijzondere omstandigheden
Schadeverleden
Is er in de afgelopen 3 jaar sprake geweest van 			
een of meer eisen tot schadevergoeding tegen het
bedrijf van aanvrager? 		

Ja		

Nee

Zo ja, graag aangeven in welk jaar, welke soort * 			
Jaar		
Soort schade *				
schade en het schadebedrag											
															
						

Bedrag
€

* Het is voldoende om aan te geven of sprake is geweest
€
van materiële schade, van letselschade (bijvoorbeeld											
geleden door een werknemer) dan wel van zowel																
materiële als letselschade															
€

																					

€

																					

€

																					

€

																					

€

																					

€

																					

€

																					

€

Omstandighedenverklaring
Is er op dit moment een omstandigheid bekend die 		
redelijkerwijs tot een aanspraak tegen het bedrijf van
aanvrager zou kunnen leiden?
				
Zo ja, graag toelichten					
							

Ja		

Nee

3 jaar

1 jaar

* De verzekering biedt geen dekking voor aanspraken die
voortvloeien uit omstandigheden 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.

Contracttermijn
Contracttermijn

			 					

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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wis
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print

Beroepsaansprakelijkheid
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
Hoedanigheid / Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving hoofdactiviteit				
							
					

Nevenactiviteit 1:

Omschrijving nevenactiviteiten			

Nevenactiviteit 2:

Nevenactiviteit 3:

Is er sprake van overeenkomsten met opdrachtgevers
waarop ander dan Nederlands recht van toepassing is
en/of waarover een niet-Nederlandse rechter tot oordelen
is bevoegd?

Ja		

Nee

Bent u c.q. is uw onderneming lid van een branche- 		
of beroepsorganisatie?

Ja		

Nee

Zo ja, welke
Welke opleiding en werkervaring hebt u en/of hebben
de personen onder wiens verantwoordelijkheid de
werkzaamheden worden verricht?
Graag CV’s bijvoegen

A 01.2.18-03-0914

Dekking
Verzekerde bedrag								

€ 500.000,- per aanspraak

												

€ 1.000.000,- per aanspraak

												

Anders, namelijk

Mee te verzekeren zuster-/dochter onderneming(en)

Ja		

Nee

Zo ja, onder welke naam/namen

BLAD
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wis

opslaan

print

Omzetgegevens
Het bedrag van de (jaar)omzet bedraagt			
Is er sprake van structurele omzetafhankelijkheid van
een opdrachtgever van meer dan 70%?

Ja		

Nee

Is er sprake van werkzaamheden die niet horen tot de
normale beroepsuitoefening van een registeraccountant of
accountant-administratieconsulent (volgens de profielen
opgesteld door de NBA)?

Ja		

Nee

Is er sprake van werkzaamheden als accountant in business?

Ja		

Nee

Is er sprake van werkzaamheden als intern accountant
en/of overheidsaccountant?

Ja		

Nee

Uitleg: hiervan is sprake als een opdrachtgever over een aantal
jaren bezien en door meerdere opeenvolgende opdrachten een
groot aandeel heeft in de bedrijfsomzet		

Vragen uitsluitend voor accountants

Vragen uitsluitend voor organisatieadviseurs/interim managers
Is er sprake van Corporate Finance en/of Fusieen Overname advies?

		

Ja		

Nee

Levert de onderneming ook producten zoals drukwerk
of relatiegeschenken?

Ja		

Nee

Is er sprake van werkzaamheden als accountant, 			
belastingadviseur, administratiekantoor, ingenieur,
architect of technisch adviseur?

Ja		

Nee

Is er sprake van werkzaamheden op het gebied van 		
Informatie- en Communicatietechnologie?

Ja		

Nee

Op welk van de onderstaande gebieden worden adviezen 	
gegeven en/of interim-/projectmanagement verricht?	

algemene organisatie
strategische beleidskeuzen
financieel-bedrijfseconomische zaken
human resources management / personeel en organisatie
juridische zaken, voor zover gericht op Nederlands recht
reclame, marketing en communicatie
inkoop en/of logistiek
kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) beleid
en/of –systemen
(Europese) aanbestedingen

Is er sprake van werkzaamheden als statutair / medebeleidsbepalend interim bestuurder bij opdrachtgevers?

Ja		

Nee

Ja		

Nee

‘Statutair niveau’: inschrijving als bestuurder van een onderneming
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
‘Medebeleidsbepalend niveau”: het wettelijke vastgestelde begrip
dat men voor een onderneming naar buiten treedt als ware men een
bestuurder van deze onderneming.

Houdt u zich bezig met advies op milieugebied? 			

BLAD
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Vragen uitsluitend voor architecten, ingenieurs en overige technische adviseurs
Treedt u wel eens op in een andere hoedanigheid dan als
architect, ingenieur of technisch adviseur (bijvoorbeeld als
aannemer of projectontwikkelaar) en/of gaat u wel eens
opdrachten aan op basis van turnkey, design & construct of
design & build overeenkomsten?

Ja		

Nee

Hanteert u één of meerdere van de volgende 				
algemene voorwaarden?
- RVOI-2001
- DNR-2005
- DNR-2011 		

Ja		

Nee

Accepteert u wel eens inkoopvoorwaarden van 			
opdrachtgevers?

Ja		

Nee

Gaat u wel eens opdrachten aan op basis van zogenaamde
‘total engineering’ overeenkomsten, waarbij u ook
contractueel verantwoordelijk bent voor andere adviesen ontwerpwerkzaamheden dan die u zelf verricht, en die u
aan derden uitbesteedt?

Ja		

Nee

Houdt u zich bezig met advies op milieugebied?			

Ja		

Nee

Zijn uw opdrachtgevers werkzaam in één of meer van de
volgende sectoren?
- (Petro-)chemische industrie
- Kernenergie
- Tunnelbouw, mijnbouw, bruggenbouw
- Offshore, havenbouw, dambouw
- Scheepsbouw, treinenbouw
- Lucht- en ruimtevaartindustrie
- Auto-industrie

Ja		

Nee

Verricht u werkzaamheden voor (bouw)projecten buiten
Nederland?

Ja		

Nee

Zo ja, waar worden deze bouwprojecten gerealiseerd?
												
												

Benelux en/of Duitsland
Europa
Anders, namelijk

Bent u ingeschreven in het architectenregister?			

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Eerdere schade / Bijzondere omstandigheden
Schadeverleden
Is er in de afgelopen 5 jaar een aanspraak tegen u of tegen
het bedrijf ingediend? 		

Zo ja, graag aangeven in welk jaar, welke soort 			
Jaar		
Soort schade *				
schade en het schadebedrag											
															
						
														
																					
																					
																					

Bedrag
€
€
€

€
€
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Omstandighedenverklaring
Is er een omstandigheid bekend die redelijkerwijs tot een
Ja		
aanspraak tegen u of het bedrijf zou kunnen leiden? 						

Nee

Zo ja, graag toelichten					
							
*	De verzekering biedt geen dekking voor aanspraken die
voortvloeien uit omstandigheden die bij het aangaan van de
verzekering bekend zijn of bekend hadden behoren te zijn.
	Meer informatie hierover is te vinden in de polisvoorwaarden.

Is uw bedrijf de laatste 5 jaar - of korter wanneer uw
bedrijf korter dan 5 jaar bestaat – aaneengesloten verzekerd
geweest tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid?

Ja		

Nee

3 jaar

1 jaar

Contracttermijn
Contracttermijn

			 					

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders
van motorrijtuigen (Wegam)			
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
		 
Hoedanigheid / Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving hoofdactiviteit				
							
					

Omschrijving nevenactiviteiten						

Nevenactiviteit 1:

Nevenactiviteit 1:

Nevenactiviteit 1:

Dekking
Verzekerde bedrag								
								
												

€ 2.500.000,- per aanspraak (standaard)

Dekking voor ongevallen tijdens bedrijfsmatige verkeersdeelname als voetganger, fietser of OV-reiziger

Ja		

€ 1.250.000,- per aanspraak
Nee

Specifieke risicogegevens
Ten aanzien van het personeelsbestand graag opgave van
– het aantal personeelsleden
– het aantal FTE’s (full time eenheden)

A 01.2.18-04-0914

Welk percentage van het aantal personeelsleden maakt 				
als bestuurder bedrijfsmatig gebruik van een motorrijtuig

%

Aantal motorrijtuigen dat door personeelsleden
bedrijfsmatig word gebruikt

BLAD
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Eerdere schade
Schadeverleden
Heeft in de afgelopen 3 jaar een personeelslid als 			
Ja		
Nee
bestuurder van een motorrijtuig schade geleden door
een ongeval en bij het bedrijf van de aanvrager een eis
ingediend tot vergoeding van deze schade 			
		
Zo ja, graag aangeven in welk jaar, welke soort * 			
Jaar		
Soort schade *				
Bedrag
schade en het schadebedrag											
€
															
							
* Het is voldoende om aan te geven of sprake is geweest
€
van materiële schade, van letselschade (bijvoorbeeld											
geleden door een werknemer) dan wel van zowel																
€
materiële als letselschade																

																					

€

																					
Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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wis
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Auto				
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
		 
Soort motorrijtuig 								
									
* Een verzekering voor een vrachtauto is slechts beperkt		

Personenauto			

Bestelauto

Vrachtauto *

mogelijk in Het Ondernemerspakket. De criteria voor
acceptatie zijn:
– er is sprake van binnenlands vervoer voor eigen rekening
– Geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen
		 levende have, hangend vlees, cement, beton of asfalt
– Geen gebruik voor les- of verhuurdoeleinden
– Geen expresse vervoer en geen koeriersdienst
– treingewicht (ledig gewicht plus maximaal laadvermogen)
		 is maximaal 18.000 kg

Opgave te verzekeren personen-/bestelauto
Gegevens personen-/bestelauto
Kenteken en meldcode				

Kenteken:

										

Meldcode:

Kenteken staat op naam van							

Aanvrager

												

Anders (alleen in dat geval de adresgegevens opgeven)

Adres kentekenhouder						
											
									
							
Regelmatige bestuurder

A 01.2.18-05-0914

Naam en voorletters
					
Geboortedatum
					
Postcode en huisnummer					

BLAD
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wis

opslaan

print

Gegevens over de dekking
Gewenste dekking									

WA 				

												

WA en (volledig) casco

Eigen risico mini-casco / casco personenauto				

€ 150,- (standaard)

€ 300,-

Eigen risico mini-casco / casco bestelauto				

€ 250,- (standaard)

€ 450,-

€ 1.250,-

€ 3.500,-

€ 5.000,-

– Bedrag accessoires pakket bestelauto				
(alleen bij een mini-casco of cascodekking)
			
												

€ 1.250,-

€ 3.500,-

€ 5.000,-

€ 7.500,-

€ 10.000,-

– Ongevallen inzittenden: keuze uit drie 				
combinaties verzekerde bedragen 				
(overlijden/blijvende invaliditeit) 						

Combinatie 1: € 15.000,- / € 45.000,-

												

Combinatie 3: € 25.000,- / € 75.000,-

– Schade inzittenden							

Ja			

Nee

– Rechtbijstand 									

Ja			

Nee

Ja			

Nee

Ja			

Nee

WA en Mini-casco		

€ 450,-

Aanvullende dekkingen
– Bedrag accessoires pakket personenauto				
(alleen bij een mini-casco- of cascodekking)

– Bearlock

® 										

Combinatie 2: € 20.000,- / € 60.000,-		

Geldt alleen voor Volkswagens.
Zie www.deltalloyd.nl/bearlock voor meer informatie

Schadeverleden
Bestaat recht op korting (no-claim) vanwege 			
schadevrije jaren *
Zo ja, op basis van welk aantal schadevrije jaren 		
We zullen deze gegevens opvragen bij Roy-Data.		
Als u eerder verzekerd bent geweest maar deze
gegevens niet in Roy-Data zijn opgeslagen dan
graag de reden vermelden.

Is aanvrager of één van de regelmatige bestuurders 		
de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een
schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van
een motorrijtuig. Ruitschade hoeft niet in de opgave
begrepen te worden

Reden:

Ja			

Nee

Contracttermijn
Contracttermijn

								

Standaard 1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Opgave te verzekeren vrachtauto
Gegevens vrachtauto
Merk en type						
Bouwjaar						
Kenteken en meldcode							

Kenteken:

												

Meldcode:

Kenteken staat op naam van							
												
												

Aanvrager		
Anders ( alleen in dat geval adres opgeven en relatie tussen
aanvrager en kentekenhouder)

– Adres kentekenhouder 					

– Relatie kentekenhouder/aanvrager			
Opgave ‘treingewicht’ (ledig gewicht plus max. laadvermogen)
van de verzekerde vrachtauto/combinatie
												

Vrachtauto solo

												

		

: 				

kg

Vrachtauto met aanhanger*

: 				

kg

Trekker met oplegger*		

:				

kg

											

*	Wisselt de aanhanger/oplegger? Dan graag de maximale massa
van de combinatie invullen, zoals vermeld in het kentekenbewijs

Oorspronkelijke aanschafwaarde			

			

€						

Incl. btw

Excl. btw

Dagwaarde										

€						

Incl. btw

Excl. btw

(nodig bij een gewenste cascodekking)

(nodig bij een gewenste mini-casco dekking)			

Gebruik, soort vervoer
De vrachtauto wordt gebruikt voor					
								
												

Binnenlands vervoer voor eigen rekening
(ook) anders:

De vervoerde zaken betreffen in de regel			
							
Is (ook) sprake van vervoer gevaarlijke stoffen				

Ja			

Nee

Dekking
Gewenste dekking 								

WA

													

Inclusief werkrisico

Exclusief werkrisico

													

Inclusief aanhanger

Exclusief aanhanger

												

Mini-casco (als aanvulling op WA)

												

(volledig) Casco (als aanvulling op WA)
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Eigen risico WA										
									
												

€ 500,- (standaard)		

€ 1.000,-

€ 2.500,-				

€ 5.000,-

Eigen risico ruitschade dekking 						

€ 150,-

(onderdeel van mini-casco / casco dekking)

Eigen risico (overig) mini-casco/casco					

€ 500,-		

€ 1.000,-

												

€ 2.500,-		

€ 5.000,-

Mini-casco/cascodekking op basis van boekwaarde		
(boekwaarde volgens leasecontract)

Ja			

Nee

Gewenste aanvullende dekkingen:
– Ongevallen inzittenden: keuze uit vier combinaties
verzekerde bedragen
(overlijden/blijvende invaliditeit)						
									
												
									
												

Combinatie 1 € 5.000,- / € 15.000,-

– Schade inzittenden							

Ja			

Nee

– Eigendommen chauffeur, voor bedrag				

€ 500,-		

€ 1.500,-			

€ 25.00,-

– Cascodekking laad-/losmateriaal, voor bedrag			
									
												

€ 5.000,-		

€ 10.000,-		

€ 20.000,-

€ 30.000,-		

€ 40.000,-		

€ 50.000,-

– Rechtsbijstand									

Ja			

Nee

Ja			

Nee

Combinatie 2 € 10.000,- / € 30.000,Combinatie 3 € 15.000,- / € 45.000,Combinatie 4 € 20.000,- / € 60.000,-

Schadevrij verleden
Bestaat recht op korting (no-claim) vanwege 				
schadevrije jaren *
Zo ja, op basis van welk aantal schadevrije jaren 		
We zullen deze gegevens opvragen bij Roy-Data.		
Als u eerder verzekerd bent geweest maar deze
gegevens niet in Roy-Data zijn opgeslagen dan
graag de reden vermelden.

Is aanvrager of één van de regelmatige bestuurders 		
de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een
schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van
een motorrijtuig. Ruitschade hoeft niet in de opgave
begrepen te worden

Reden:

Ja			

Nee

Contractduur
Contractduur 								

Standaard 1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Aanhangwagen				
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
		 
Gegevens aanhangwagen
Soort aanhangwagen								

Open*, één as (twee wielen)

												

Open*, dubbele as (vier wielen)

													
													

* Bij de eventuele mogelijkheid van een overkappingen
blijft sprake van een open aanhangwagen

												
Bagagewagen met (lage) harde afdekking
													
												
Paardentrailer
												

Trailer voor andere dieren dan paarden

												

Boottrailer

												

Auto-/motorfiets transporter

												

Verkoopwagen zonder bakken/frituren

												

Verkoopwagen met bakken/frituren

Merk en type						

Kenteken:
Kenteken en meldcode										
Meldcode:
													
Chassisnummer (bij een object zonder eigen kenteken)						
Treingewicht (ledig gewicht plus laadvermogen) 									
Bouwjaar						

kg

		

Aanschafwaarde 									

€ 					

Incl. btw

Excl. btw

Dekking
Gewenste dekking									

WA 		

Casco (met € 125,- eigen risico)

Ja			

Nee

Eerdere schade
Hebt u de afgelopen 3 jaar te maken gehad met schade
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade en wat
de omvang (schadebedrag) ervan was
		

A 01.2.18-06-0914

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

Standaard 1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.

BLAD
18/40

Postbus 1000
1000 BA Amsterdam			

www.deltalloyd.nl

wis

opslaan

print

Brand				
Het Ondernemerspakket
De Brandverzekering omvat de verzekering voor:
Gebouwen, Huurdersbelang, Inventaris / Goederen,
Koelschade, Glas, Lichtreclame, Geld
Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
Risicoadres / Bedrijfsactiviteiten					
Als de verzekering betrekking heeft op belangen die zich
op verschillende risicoadressen bevinden, is per risicoadres
een aanvraag nodig.

Risicoadres voor de aan te vragen verzekering(en) 		
					
Omschrijving bedrijfsactiviteit op dit risicoadres		

						
Omschrijving nevenactiviteiten op dit risicoadres		

Nevenactiviteit 1:

											
							
								

Nevenactiviteit 1:

										

Nevenactiviteit 1:

			
			

A 01.2.18-07-0914

Gegevens risicoadres
Bouwaard				
– Muren				
								
												

Steen / beton			

						

Pannen				

– Dak 				

Hout (ook indien gedeeltelijk)

Anders:
Mastiek / bitumen / beton

												

Riet (ook: riet of stro onder pannen / deels riet)

												

Anders :
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Ligging										
												
												
												
												
												
												

Op industrie-/bedrijventerrein
In een saneringsgebied
In een open winkelcentrum
In een overdekt winkelcentrum
Binnen de bebouwde kom in woonwijk
Binnen de bebouwde kom in villawijk
In een bedrijfsverzamelgebouw

Ten aanzien van de aangrenzende bebouwing:
– wat is de bestemming van de aangrenzende			
bebouwing										
												
												

Fabriek/industrie
Horeca				
Winkel
		
Opslag

Garagebedrijf
Kantoor
Woning/kerk/school

– indien (mede) sprake is van opslag, om welke 			
zaken gaat het daarbij 					
												

Lompen/papier/plastic en/of brandgevaarlijke stoffen

Is het pand beveiligd door een erkende BORG				
installateur
Zo ja, graag opgave van beveiligingsklasse 				
									
												

Ja		

(ook) anders, nl:
Nee

Bouwkundige preventieklasse:						
Elektronische preventieklasse:

Overige gegevens met betrekking tot het risicoadres
– Is het pand voorzien van een brandmeldinstallatie

Ja		

Nee

– Is het pand voorzien van een sprinklerinstallatie 		

Ja		

Nee

– Welke soort isolatiemateriaal is toegepast				
												

Geen / niet van toepassing

– is sprake van verhuur van ruimte(n) aan derden		

Ja, verhuurde ruimte wordt gebruikt voor:

												

Nee (of niet van toepassing omdat u zelf huurt)

Te verzekeren object/belang en bedrag(en)
Contactgegevens Garantie tegen onderverzekering		

Contactgegevens verzekeringnemer					

Voor de dekkingen Gebouwen, Huurdersbelang, Inventaris/
goederen geldt garantie tegen onderverzekering. Om het
definitieve verzekerde bedrag vast te laten stellen, hebben
wij de contactgegevens nodig van de verzekeringnemer en de
verzekeringsadviseur.
Dhr

Mevr

Dhr

Mevr

Naam en voorletters
E-mail adres en telefoonnummer						
Contactgegevens verzekeringsadviseur				
Naam en voorletters
E-mail adres en telefoonnummer
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 	Gebouwen (inclusief Garantie tegen onderverzekering)

				

Te verzekeren bedrag (herbouwwaarde)				
(naar keuze incl./excl. fundering)			
												

							
inclusief fundering
€
							
exclusief fundering
€

Is dit bedrag gebaseerd op een taxatie die niet ouder
is dan 3 jaar

Ja			

Zo ja, door welk bureau uitgevoerd en op				
welke datum

Nee

Bureau:

Datum taxatie:

Is het bedrag inclusief of exclusief btw				

Inclusief btw				

Keuze eigen risico brandschade					
									
												

Exclusief btw		

€ 250,- (standaard)
€ 500,-		

€ 1.000,-		

Beperkte dekking gewenst i.p.v. de standaard			
uitgebreide dekking

Ja			

Nee

Is een extra bedrag voor opruimingskosten gewenst*

Ja, €

												

Nee

€ 2.500,-

		

* standaard meeverzekerd voor 10% van het verzekerde bedrag							

Is een ander dan aanvrager de eigenaar				

Ja			

Nee

Zo ja, graag naam eigenaar

 	Huurdersbelang
(inclusief Garantie tegen onderverzekering)				
Te verzekeren bedrag 							

€						

Incl. btw

Excl .btw

 	Inventaris / goederen
(inclusief Garantie tegen onderverzekering)
Te verzekeren bedrag(en)							

€ 				

Voor inventaris: de nieuwwaarde												
Voor goederen: de vervangingswaarde				
€					

					
										
Bij inventaris: Is dit bedrag gebaseerd op een taxatie
die niet ouder is dan 3 jaar
Zo ja, door welk bureau uitgevoerd en op				
welke datum
							

Ja			

voor Inventaris
voor Goederen					

Nee

Bureau:

Datum taxatie:

Is het bedrag inclusief of exclusief btw				

Inclusief btw			

Exclusief btw

Is een extra bedrag voor opruimingskosten gewenst *

Ja: €				

Nee

* 	 standaard meeverzekerd voor 10 % van het							
		verzekerde bedrag							

 	Koelschade 			
Te verzekeren bedrag 							
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 	Glas					
De verzekering is mogelijk voor ruiten van maximaal 13 m2.

Opgave normaal glas
Aantal ruiten van normaal glas
Opgave bijzonder* glas
Aantal ruiten van bijzonder glas 			
* 	Glas in lood, gebrandschilderd glas, gelaagd- of draad		 glas, gekleurd/bewerkt/gehard/gebogen glas, etc.

Opgave vitrines/toonbanken 			
Aantal toonbanken/vitrines van/met glas		

 	Lichtreclame 					
Te verzekeren bedrag							
							

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 7.500,-

€ 10.000,-

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 7.500,-

€ 10.000,-

€ 15.000,-

€ 20.000,-

€ 25.000,-

 	Geld					
Te verzekeren bedrag							
									
												

Eerdere schade
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade die		
op een of meer van de aangevraagde verzekeringen
zou zijn gedekt						

Ja			

Nee

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Bedrijfsschade				
Het Ondernemerspakket
De Bedrijfschadeverzekering omvat de verzekering voor:		
Bedrijfsschade, Reconstructiekosten, Extra kosten

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte

Risicoadres / bedrijfsactiviteiten						
		
Als u voor verschillende risicoadressen een afzonderlijk verzekerd bedrag wilt moet u per risicoadres een aanvraag invullen.
Wilt u één bedrag verzekeren voor alle risicoadressen? Dan is de opgave hieronder alleen nodig voor het ‘hoofd’ risicoadres
en kunnen de andere adressen als ‘additionele risicoadressen’ worden opgegeven.
Additionele risicoadressen

(Hoofd)rsicoadres voor de hieronder aangevraagde
verzekering(en)

Omschrijving bedrijfsactiviteit op dit risicoadres *		
(alleen invullen als niet gelijktijdig een Brandverzekering voor
dit risicoadres wordt aangevraagd) 						

Omschrijving nevenactiviteiten op dit risicoadres *
(alleen invullen als niet gelijktijdig een Brandverzekering voor
dit risicoadres wordt aangevraagd)

Nevenactiviteit 1:

							

												

Nevenactiviteit 1:

							
												

Nevenactiviteit 1:

A 01.2.18-08-0914

Gegevens risicoadres

(alleen invullen als niet gelijktijdig een Brandverzekering voor dit risicoadres wordt aangevraagd)

Bouwaard 				
– Muren				
			
												

Steen / beton

						
– Dak 				
									
												
							
												

Pannen		
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Riet (ook: riet of stro onder pannen / deels riet)
Anders:
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Ligging										
												
												
									
												
									
												
									
												
									
												
									
												
Ten aanzien van de aangrenzende bebouwing:
– wat is de bestemming van de aangrenzende			
bebouwing							
												

Op industrie-/bedrijventerrein
In een saneringsgebied
In een open winkelcentrum
In een overdekt winkelcentrum
Binnen de bebouwde kom in woonwijk
Binnen de bebouwde kom in villawijk
In een bedrijfsverzamelgebouw
Fabriek/industrie 			
Garagebedrijf			

												

Horeca					

												
									
												

Kantoor

												
									
												

Woning/kerk/school

– is (mede) sprake van een of meer opslagplaatsen		

Ja			

Nee

Is het pand beveiligd door een erkende BORG 				
installateur
Zo ja, graag opgave van beveiligingsklasse 				

Ja			

Nee

												

Elektronische preventieklasse :

Winkel

			

Opslag

Bouwkundige preventieklasse :

Overige gegevens met betrekking tot het risicoadres
– Is het pand voorzien van een brand meldinstallatie

Ja			

Nee

– Is het pand voorzien van een sprinklerinstallatie 		

Ja			

Nee

– Welke soort isolatiemateriaal is toegepast				
												

Geen / niet van toepassing

– Is sprake van verhuur van ruimte(n) aan derden		

Ja, met gebruik:

												

Nee (of niet van toepassing omdat u zelf huurt)
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Te verzekeren belang en bedrag(en)
Bedrijfsschade
Verzekering op basis van (gederfde) bruto winst		
of op basis van (vergeefs gemaakte) 			
exploitatiekosten								
Te verzekeren bedrag 							

Bruto winst
Exploitatiekosten
€

Gewenste uitkeringstermijn							
												
Wat is het aantal toeleveranciers			

26 weken				

52 weken

78 weken				

104 weken

		

Voor welk percentage is de (bruto) winst
afhankelijk van de belangrijkste leverancier			

Reconstructiekosten
Te verzekeren bedrag 							

€

Extra kosten
Te verzekeren bedrag 							

€

Eerdere schade
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van				
schade die op een of meer van de aangevraagde
verzekeringen zou zijn gedekt						

Ja			

Nee

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was 				

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.

BLAD
25/40

Aanvraagformulier Het Ondernemerspakket - Bedrijfschade

wis

opslaan

print

Milieuschade				
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte

Risicoadres / bedrijfsactiviteiten
Op welke locatie(s) worden de bedrijfsactiviteiten
uitgeoefend

Is op een of meer van deze locatie sprake van andere
bedrijfsactiviteiten dan reeds bij de maatschappij
bekend of in deze aanvraag bij een andere verzekering
opgegeven. Zo ja, welke andere activiteiten

Te verzekeren bedrag								
(minimaal € 250.000,-, maximaal € 2.500.000,-;
daartussen keuze uit een veelvoud van € 250.000,-)

Ja			

€

Aanvullende gegevens m.b.t. het risicoadres
– Relatie aanvrager tot het (bedrijfs)pand op het			
(de) risicoadres(sen)						
												
										
												
– Herbouwwaarde van verhuurd(e) pand(en) en/of 		
ruimte(s) op het risicoadres					
									

Volledige eigendom
Gedeelde eigendom (Vereniging van Eigenaren)
Huurder
Verhuur niet van toepassing
€

A 01.2.18-09-0914

– Herbouwwaarde van pand(en) / ruimte(s) vallend
onder de Vereniging van Eigenaren (VvE)
												
Gegevens met betrekking tot het verzekerde risico
– Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen				
(in liters/kilogrammen)								
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Nee

VvE niet van toepassing

€

Geen / n.v.t 		
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Meer dan 10000
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– Aantal aanwezige tanks							

Geen / n.v.t			

												
							
												

1 tank		

– Hoeveelheid (gemiddeld) aanwezige 				
motorbrandstof						
												
										
												
									
												
									
												
									
												
									
												
										
												

Geen / n.v.t			

– Omvang asbesthoudend materiaal				
										
												
										
												
										
												
									
												

Geen / n.v.t. 		

– Is sprake van (een vermoeden van) bestaande
vervuiling op het risicoadres, al dan niet
veroorzaakt door het te verzekeren bedrijf

Ja			

Nee

Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade die
Ja			
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt						

Nee

Werkzaamheden bij derden *
 at is de omvang van werkzaamheden bij derden		
W
(uitgedrukt in jaarloon)

2 tanks		

3 tanks

Meer dan 3, nl:

Maximaal 100 m3
Meer dan 100, maar maximaal 200 m3 					
Meer dan 200, maar maximaal 300 m3
Meer dan 300, maar maximaal 400 m3
Meer dan 400, maar maximaal 500 m3 					
Meer dan 500, maar maximaal 600 m3
Meer dan 600 m3

Maximaal 200 m2
Meer dan 200, maar maximaal 1200 m2
Meer dan 1200, maar niet meer dan 5000 m2
Meer dan 5000 m2

€

* 	 De milieuschadeverzekering biedt ook dekking voor
	 milieuschade veroorzaakt bij werkzaamheden op door
de opdrachtgever aangegeven locaties; de gevraagde
opgave is nodig om de omvang van dergelijke werkzaamheden te weten.

Eerdere schade

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar		

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Computer Simple Risk			
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
				
Belangrijk: deze verzekering is niet mogelijk
bij een bevestigend antwoord op één of meer
van de vragen hieronder
Wordt de te verzekeren apparatuur gebruikt		
– voor leerdoeleinden, grafische- of 				
DTP toepassingen

Ja			

Nee

– door niet-werknemers van aanvrager				

Ja			

Nee

Ja			

Nee

(zoals het geval bij gebruik in een internetcafé of bij verhuur)

– voor aansturing van productiemachines 				

Gegevens risicoadres
Als de verzekering betrekking heeft op apparatuur
die zich op verschillende risicoadressen bevindt,
moet per risicoadres een aanvraag worden ingevuld
(huisadressen van werknemers zijn standaard
meeverzekerd)

Risicoadres voor de hieronder aangevraagde
verzekering
		

				
Bouwaard risicoadres		

– Muren				

Steen / beton

												
							

Anders:

						
– Dak 				
							
												

Pannen / mastiek / bitumen / beton
Anders:

															
Is sprake van een bedrijfsverzamelgebouw 				
Ja			

Nee

Is het pand bewoond		

Nee

						

Ja			

A 01.2.18-10-0914
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Te verzekeren risico / Toelichting
Verzekerde bedragen
De Computer Simple Risk verzekering kent zes		
categorieën van verzekerde bedragen. De categorieën
zijn hieronder vermeld. De totale nieuwwaarde van
de aanwezige apparatuur bepaalt welke categorie
van toepassing is. 		
				
Voor materiële schade geldt het bij de categorie
aangegeven hoogste bedrag als verzekerd bedrag.
Het is belangrijk dat dit bedrag overeenkomt met
de werkelijke nieuwwaarde van de te verzekeren
apparatuur. Als dit bedrag te laag is bent u
onderverzekerd en kunnen wij bij schade niet het
volledige schadebedrag vergoeden. Dit geldt niet
voor de verzekerde bedragen voor extra kosten en
reconstructiekosten, transport/verblijf elders en,
indien meeverzekerd, data- en softwareschade.
Die bedragen gelden als maximale schadevergoeding ongeacht de werkelijke kosten en/of
schade.

Categorie

Verzekerde bedragen
Materiële schade
van
tot

Extra kosten
reconstructiekosten

Transport /
verblijf elders

Data / software
(indien meeverzekerd)

1

0

-

20.000

20.000

5.000

2.000

2

20.000

-

35.000

30.000

5.000

3.500

3

35.000

-

50.000

40.000

5.000

5.000

4

50.000

-

75.000

55.000

7.500

7.500

5

75.000

-

100.000

65.000

10.000

10.000

6

100.000

-

125.000

75.000

12.500

12.500

De verzekerde apparatuur
Altijd verzekerd is alle op het risicoadres aanwezige:
– stationair opgestelde computerapparatuur
(zoals pc’s, servers en netwerkcomponeneten)
– standaardprogrammatuur
(standaad verkrijgbaar programmatuur die zonder
individuele aanpassingen wordt geïnstalleerd op
computerapparatuur)
– transportabele apparatuur
(laptops, beamers en printers; geen pda’s,
digitale camera’s e.d.).
Optioneel mee te verzekeren:
– stationair opgestelde kantoor-/winkelelektronica/
beveiliging-, betaal- en kassaregistratieapparatuur
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Nieuwwaarde verzekerde apparatuur
De opgave moet alle aanwezige apparatuur betreffen
die valt binnen de omschrijving zoals hiervoor
verwoord
– Stationair opgestelde computerapparatuur				

€

– Standaardapparatuur 							

€

– Transportabele apparatuur							

€

– Stationair opgestelde kantoor-/winkelelektronica
(hier alleen een bedrag invullen als deze apparatuur
wordt meeverzekerd)

€

Totaal 										

						
€

Incl. btw

Excl. btw

Verzekeringsgebied transportabele apparatuur
Gewenst verzekeringsgebied transportabele apparatuur
									
												
									
												

Benelux en Duitsland (standaard)
Europa			
Wereld

Dekkingsuitbreidingen
Meeverzekering ‘Eigen gebrek dekking’ 				

Ja			

Nee

Meeverzekering ‘Data/software dekking’				

Ja			

Nee

Ja			
		

Nee

Eerdere schade
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade			
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt		
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was 			

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Elektronica & apparatuur
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
					
Gegevens risicoadres
Als de verzekering betrekking heeft op apparatuur die zich op
erschillende risicoadressen bevindt, moet per risicoadres een
aanvraag worden ingevuld

Risicoadres voor de hieronder aangevraagde
verzekering
		
					
Bouwaard				

– Muren				

Steen/beton		

												

Anders:

						
– Dak 				
							
												

Pannen / mastiek / bitumen / beton

Anders:

								
Zijn op dit risicoadres ook andere bedrijven gevestigd
(bedrijfsverzamelgebouw) 				

Ja			

Nee

Is het pand bewoond								

Ja			

Nee

Omschrijving bedrijfsactiviteiten op dit risicoadres		
							

Te verzekeren risico / Toelichting

A 01.2.18-11-0914

De Elektronica & Apparatuur verzekering kent vier
groepen te verzekeren apparatuur.
De totale nieuwwaarde van alle op het risicoadres
aanwezige apparatuur die binnen de omschrijving
van die groep valt, bepaalt welke verzekerd bedrag
van toepassing is. Het is niet mogelijk om een gedeelte
van een groep te verzekeren.
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Materiële schade
Altijd verzekeren, voor minimaal één groep. Per aan
te kruisen groep ook de waardecategorie opgeven.
De aangekruiste categorie is gebaseerd op 				
waardebepaling
Groep 1

Exclusief btw

Gebouwenapparatuur

Alle aanwezige:									
– Elektronische beveiligingsapparatuur/
		 blusinstallaties								
– Airconditioning en luchtbehandelingapparatuur
– Verwarmingsinstallaties 							
– Groepenkasten en verdeelinrichtingen				
– Liftinstallaties en roltrappen					
–	Apparatuur voor tijdregistratie en
		 toegangscontrole binnen en buiten het gebouw
– Omroepinstallaties
– Elektrische (rol)deuren en –hekken en
		 tourniquets
Groep 2

Inclusief btw			

Catagorie

Groep 1

Gebouwen apparatuur

1		
2		
3		
4		
5		

0
30.001
60.001
100.001
150.001

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Catagorie

Groep 1

Kantoorapparatuur

1		
2		
3		
4		
5		

0
30.001
60.001
100.001
150.001

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Catagorie

Groep 1

Winkelapparatuur

1		
2		
3		
4		
5		

0
30.001
60.001
100.001
150.001

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Catagorie

Groep 1

Specifieke apparatuur

1		
2		
3		
4		
5		

0
30.001
60.001
100.001
150.001

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

30.000
60.000
100.000
150.000
250.000

Kantoorelektronica					

Alle aanwezige:									
– Vast opgestelde telefooncentrales en -toestellen
– Fax-, kopieer- en frankeermachines 				
– Vast opgestelde audiovisuele apparatuur			
–	Computerapparatuur die uitsluitend gebruikt 		
		 wordt voor de administratie van het eigen, 			
		 bedrijf inclusief randapparatuur en standaard
		 toepassings- en besturingsprogrammatuur

30.000
60.000
100.000
150.000
250.000

Tot deze groep behoren niet:
– Handheld computers zoals palmtops en PDA’s
– Mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d.
– Databekabeling en patchkasten
Groep 3

Winkelapparatuur

Alle aanwezige:									
– Betaalsystemen en kassaregisters
– Product herkenningssystemen					
– Weegautomaten, productsnijmachines				
– Koel-/vriesmeubels, -vitrines en -eilanden			
		 en koel-/vriescellen							
– Verpakking- en sealmachines					
– Flessen innameapparatuur
Groep 4

30.000
60.000
100.000
150.000
250.000

Specifieke bedrijfsapparatuur

	Specifieke apparatuur voor de uitoefening van de
bedrijfsactiviteit (niet behorend tot de vorige
groepen), inclusief computerapparatuur met de 		
daarbijbehorende randapparatuur en standaard 		
toepassings- en besturings- programmatuur, 			
voorzover niet uitsluitend bestemd voor de 			
administratie van het eigen bedrijf. 				

30.000
60.000
100.000
150.000
250.000

Tot deze groep behoren niet:
– Handheld computers zoals palmtops en PDA’s
– Mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d
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Dekkingsuitbreidingen
U kunt kiezen uit enkele dekkingsuitbreidingen:
– dekking voor brand en diefstal 					
		 (niet standaard meeverzekerd)
– schade tijdens transport en verblijf buiten het		
		 risicoadres
– dataschade 									
– bedrijfsschade 								

Ja			

Nee

Ja			

Nee

Ja			
Ja			

Nee
Nee

Aanvullende opgaven voor dekking Transport/verblijf elders
Wat is de totale nieuwwaarde van de elders, 				
buiten het risicoadres gebruikte apparatuur 			
												
									
												

tot € 2.500,-			

tot € 7500,-

tot € 12.500,-			

tot € 25.000,-

Gewenst verzekeringsgebied 							

Benelux en Duitsland

												

Europa				

tot € 50.000,-

Wereld

Aanvullende opgaven voor dekking Dataschade
Gewenst bedrag voor dekking dataschade				
									
												

€ 25.000,€ 50.000,-				

€ 100.000,-

Aanvullende opgaven voor dekking Bedrijfsschade
Wat is het ‘jaarbelang’ (vaste lasten en nettowinst) 		
dat met de verzekerde apparatuur wordt gerealiseerd
												
									
												

tot € 75.000,tussen € 75.000,- en € 150.000,tussen € 150.000,- en € 300.000,-

Bijzonderheden
BORG-certificaten
Is aanvrager in het bezit van een of meer geldige 			
BORG-certificaten voor zowel bouwkundige als
elektronische preventiemaatregelen (zie ook www.NCP.nl)

Ja			

Nee

Ja			

Nee

Eerdere schade
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade 			
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt			
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was 			

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Werkmaterieel				
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
				
Het te verzekeren object
Soort object 						
Kenteken (indien aanwezig)				
Merk en type						
Bouwjaar						
Chassis-/registratienummer				
Cataloguswaarde															
€

Incl. btw

Excl. btw

Dekking
Gewenste dekking(en)

						

												

	Aansprakelijkheid zonder dekking voor schade aan
ondergrondse zaken (kabels/leidingen)
				
		
	Aansprakelijkheid met dekking voor schade aan
ondergrondse zaken (kabels/leidingen)

												
												

(schade aan het werkmaterieel / beperkte dekking)

												

Casco (schade aan het werkmaterieel / meest volledige dekking)

												

Schade bestuurder

												

Rechtsbijstand

Voor welk verzekeringsgebied							

Benelux en Duitsland		

Beperkt casco

Europa

Gebruik
Is sprake van verhuur aan derden, anders dan incidenteel

Ja			

Nee

Ja			

Nee

3 jaar		

1 jaar

Eerdere schade
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade			
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt			
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was 			

A 01.2.18-12-0914

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Goederentransport
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
 	Aanvraag offerte
Te verzekeren zaken
De verzekering kan betrekking hebben op beide			
categorieën vervoerde zaken					
												

Handelsgoederen
	Bedrijfsuitrusting
(vervoer van zaken die behoren tot uw bedrijfsmiddelen;
ook gereedschappen en materialen in service-/montagewagens)

Dekkingsgebied
Binnen welk gebied worden de verzekerde zaken vervoerd
			

Benelux, Duitsland en Frankrijk 		

Europa

Vragen bij gewenste dekking voor handelsgoederen
Behoren (ook) gemakkelijk breekbare of anderszins		
kwetsbare zaken tot de verzekerde handelsgoederen
Zo ja, graag een nadere omschrijving van die zaken		
Wat is de (laatst bekende) jaaromzet die de
vervoerde zaken vertegenwoordigden

			

Is het standaard verzekerde bedrag (€ 50.000,-) 			
per gebeurtenis/vervoermiddel voldoende

Ja			

Nee

Ja			

Nee

Ja			

Nee

€ 5.000,-		

€ 10.000,-

€ 15.000,-		

€ 20.000,-

Ja			

Nee

€

Vragen bij gewenste dekking voor bedrijfsuitrusting
Behoren (ook) gemakkelijk breekbare of anderszins 		
kwetsbare zaken tot de verzekerde bedrijfsuitrusting?
Zo ja, graag een nadere omschrijving van die zaken		
							
Aantal wagens waarin de verzekerde bedrijfsuitrusting
wordt vervoerd
Gewenst verzekerde bedrag 			

				

(maximale schadevergoeding per gebeurtenis/vervoermiddel)

												
Eerdere schade

A 01.2.18-13-0914

Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade			
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt		
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was 			
Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Collectieve ongevallen				
Het Ondernemerspakket				
		

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
Aanvraag offerte					
Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving (hoofd)activiteit waarbij de verzekerden zijn
betrokken 						

Omschrijving eventuele nevenactiviteiten 				

Nevenactiviteit 1:

							
												

Nevenactiviteit 1:

							
												
							

Nevenactiviteit 1:

Verzekerde personen
Aantal te verzekeren personen				
Waarvan
– aantal directeuren en/of grootaandeelhouders		
– medewerkers in vaste dienst				
– medewerkers in tijdelijke dienst				

A 01.2.18-14-0914

Verzekerde bedragen
Toelichting
Er is de keus uit vaste verzekerde bedragen of een
verzekerd bedrag gebaseerd op jaarloon. De gemaakte
keuze geldt voor alle verzekerden op één polis.		
Als b.v. voor medewerkers in vaste dienst een andere
keuze is gemaakt dan voor directeuren/DGA’s,
worden er in het pakket twee polissen opgemaakt.
Medewerkers in tijdelijke dienst kunnen alleen op
basis van vaste bedragen worden verzekerd.
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Jaarloon of vaste bedragen
Wilt u verzekerde bedragen gerelateerd aan het 			
jaarloon of op basis van vaste bedragen 				
												

Verzekerd bedrag gebaseerd op jaarloon
Vaste verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen directeur(en) / DGA’s
Indien op basis van jaarloon:
– wat is het totale jaarloon				

			

€

– gewenste verzekerde bedrag bij overlijden		

								

x het jaarloon

– gewenste verzekerde bedrag bij invaliditeit		

								

x het jaarloon

Indien op basis van vaste verzekerde bedragen:
– gewenste verzekerde bedrag bij overlijden				

€

– gewenste verzekerde bedrag bij invaliditeit				

€

Verzekerde bedragen voor medewerkers in
vaste dienst
Indien op basis van jaarloon:
– wat is het totale jaarloon							

€

– gewenste verzekerde bedrag bij overlijden										
					

x het jaarloon

– gewenste verzekerde bedrag bij invaliditeit										

x het jaarloon

Indien op basis van vaste verzekerde bedragen:
– gewenste verzekerde bedrag bij overlijden				

€

– gewenste verzekerde bedrag bij invaliditeit				

€

Verzekerde bedragen voor medewerkers in tijdelijke
dienst
Gewenste verzekerde bedrag bij overlijden				

€

Gewenste verzekerde bedrag bij invaliditeit				

€

Eerdere ongevallen
Is de afgelopen 3 jaar in het bedrijf sprake 			
Ja			
geweest van ongevallen die overlijden en/of
(blijvende) invaliditeit tot gevolg hebben gehad					
Zo ja, graag kort toelichten 				

Nee

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar		

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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Rechtsbijstand			
Het Ondernemerspakket

Betreft
 	Aanvraag verzekering met ingangsdatum:
 	Ter vervanging van bestaande polis:
									
 	Als uitbreiding op bestaande pakketpolis:
Aanvraag offerte
Verzekerde activiteiten
Omschrijving (hoofd)activiteit		

		
Omschrijving eventuele nevenactiviteiten 				

Nevenactiviteit 1:

												

Nevenactiviteit 1:

												
			

Nevenactiviteit 1:

Gewenste dekking								
Dekking										
												

Dekking Excellent Plus
	(de meest uitgebreide dekking, inclusief incassobijstand, niet
mogelijk voor Verenigingen van Eigenaren)

												

Dekking Excellent (standaard incl. incassobijstand)

												

Particuliere dekking meeverzekeren ten name van:

												

1

												

2

												

3

Omzet- en loonsomgegevens (niet bij VvE)
Het bedrag van uw (jaar)omzet / exploitatiekosten *			 €
* –	Als de verzekering betrekking heeft op de activiteiten
		 van aanvrager als exploitant van onroerende zaken,
		 dan moet hier de totale herbouwwaarde worden
		 opgegeven.
– Voor een startende onderneming € 50.000,- opgeven
– Voor u een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig

A 01.2.18-15-0914

Wat is de totale loonsom volgens art. 16 Wfsv *				

€

* – Voor een startende onderneming € 25.000,- opgeven
– Voor een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig
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Gegevens bij VVE (vereniging van eigenaren)
Aantal eenheden/appartementen, met onderscheid
naar soort gebruik
										

			
				

uitsluitend bestemd/gebruikt voor bewoning
(mede) bestemd/gebruikt voor bedrijfsm. activiteiten

Bijzonderheden
Motorrijtuigrisico
Aantal motorrijtuigen in gebruik bij de bedrijfsvoering
(auto’s met kenteken op naam van het bedrijf en/of geleasde auto’s)

Hoeveel hiervan worden dagelijks gebruikt voor transportdoeleinden, lesrijden, verhuur of betaald personenvervoer
Nevenlocaties
Worden de verzekerde activiteiten ook op andere 		
locaties uitgevoerd dan op het vestigingsadres			
Zo ja, graag adres opgeven van die locatie(s) 		

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Eerdere geschillen/problemen
Is de onderneming de afgelopen 3 jaar betrokken
geweest bij
– een arbeidsconflict							

Ja		

Nee

– een geschil met de overheid						

Ja		

Nee

Heeft de onderneming de afgelopen 3 jaar behoefte
gehad aan juridische bijstand in verband met
– 	een probleem met een leverancier				

Ja		

Nee

– een probleem met een afnemer of opdrachtgever		

Ja		

Nee

– enig ander geschil								

Ja		

Nee

Wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten
van een advocaat.
Zo ja, graag korte toelichting

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Gelieerde onderneming
Is sprake van één of meer mee te verzekeren 				
gelieerde ondernemingen
Zo ja, graag opgave van de naam van die
onderneming(en) en het adres waar deze is/zijn
gevestigd 			

Komende veranderingen
Verwacht aanvrager in de komende 2 jaar
–	een wijziging in het voor de omgeving geldende		
bestemmingsplan					
– enig andere omstandigheid die aanleiding kan zijn
voor een beroep op de rechtsbijstandverzekering*
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Ruimte voor nadere toelichting
*	De verzekering biedt in het algemeen geen dekking
als de gevraagde rechtsbijstand te maken heeft met
omstandigheden die op de ingangsdatum van de
verzekering al bestonden of redelijkerwijs te verwachten
waren. Bovendien geldt voor sommige geschillen de
wachttijdregeling. Dat betekent dat er geen dekking is
als de geschillen onstaan in de eerste maanden na de
ingangsdatum van de verzekering.
Meer informatie over de wachttijdregeling is te vinden
in de polisvoorwaarden Rechtsbijstandsverzekering.

Contracttermijn
Contracttermijn				

					

3 jaar

1 jaar

Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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