
Aanvraag aansprakelijkheidsverzekering
Voor bestuurders en toezichthouders

• Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen.
• ■■ Aankruisen wat van toepassing is.
• Indien voor de beantwoording van de vragen onvoldoende ruimte is. 

Verzoeken wij u de complete antwoorden op een bijlage mee te zenden

1 Algemene gegevens

24
29

 -
 0

90
7

naam vereniging of stichting/verzekeringnemer datum van oprichting

adres

wat zijn de activiteiten van de vereniging of stichting

2 Bestuur en toezicht

aantal leden van het bestuur van de vereniging of stichting aantal leden van de Raad van Toezicht van de vereniging of stichting

is er een directeur aangesteld voor het dagelijks bestuur zijn er werknemers in dienst

■■ nee ■■ ja ■■ nee ■■ ja

3 Financiële gegevens

Indien mogelijk ontvangen wij graag de jaarverslagen, danwel de jaarcijfers
over de afgelopen twee boekjaren. Indien u deze meestuurt, hoeft u de
onderstaande vragen in deze rubriek niet te beantwoorden.

wat was het het laatst afgesloten boekjaar het jaar daarvoor

balanstotaal € €

eigen vermogen/reserve € €

kortlopend vreemd vermogen € €

langlopend vreemd vermogen € €

vlottende activa € €

vlottende passiva € €

resultaat € €
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is een soortgelijke verzekering al eens op
afwijkende voorwaarden verlengd of is een
voorstel daartoe gedaan zo ja, graag toelichten

■■ nee ■■ ja

is ooit tegen een bestuurder of toezichthouder
een vordering ingesteld, of heeft ooit iemand
aangekondigd dit te zullen doen zo ja, door wie, tegen wie en waarom

■■ nee ■■ ja

zijn de vereniging/stichting en/of de bestuurders/
toezichthouders op de hoogte van feiten,
waarvan kan worden aangenomen dat deze
kunnen leiden tot een aanspraak zo ja, graag toelichten

■■ nee ■■ ja

4 Vragen over eerdere verzekeringen/aanspraken

zo ja, bij welke verzekeraar, met welk verzekerd bedrag,
heeft de vereniging of stichting al (eerder) is op die polis ooit een aanspraak tot schadevergoeding gemeld en
een soortgelijke verzekering (gehad) indien deze polis werd beëindigd, graag vermelden door wie en waarom

■■ nee ■■ ja

is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering
al eens afgewezen of geweigerd zo ja, graag toelichten

■■ nee ■■ ja

5 Overige vragen

is er nog andere informatie die voor Zurich van
belang kan zijn zo ja, graag toelichten

■■ nee ■■ ja

wat is de gewenste ingangsdatum
van de verzekering wat is het gewenste verzekerd bedrag per aanspraak (tevens per verzekeringsjaar)

■■ € 500.000,– ■■ € 1.000.000,– ■■ € 2.500.000,– ■■ € 5.000.000,–
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6 Ondertekening

Wij verzoeken u het jaarverslag of de jaarcijfers, de statuten en
reglementen, kopie inschrijving Kamer van Koophandel, kopie subsidie-
beschikking (indien van toepassing) tezamen met het aanvraagformulier
mee te zenden.

Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen en verklaringen,
in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst
en vormen daarmee één geheel.

plaats datum

handtekening(en) van de daartoe bevoegde
functionaris(sen) van de aanvrager(s)

naam intermediair

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechts-
persoon te tekenen en deze te binden en de vorenstaande vragen volledig
en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van
deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet juist te
hebben voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v.). Met
een belangrijk aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of
acceptatie van dit risico zal beïnvloeden.

Toelichting
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer 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 de eigen wetenschap van de aanvrager
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering.
Vragen waarvan u het antwoord al bij Zurich bekend veronderstelt, moet u toch
zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend
worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Zurich u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden
risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Zurich mededelen, indien
deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe lei-
den dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet
tot misleiden van Zurich heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware
stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Zurich
tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Informatie voor verzekeringnemer/verzekerde
Zurich Insurance Ireland Limited is een rechtspersoon naar Iers recht en is geves-
tigd in Ierland, Eagle Star House, Ballsbridge Park, Dublin 4, ingeschreven in
Ierland onder nummer 13460, gereguleerd door de Irish Financial Regulator
(IFSRA). In Nederland handelt zij onder de naam Zurich Insurance Ireland Limited
Netherlands Branch, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag.
Zurich is lid van het Verbond van Verzekeraars.
Op de verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Zurich, is het
Nederlands recht van toepassing.

Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van de
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Zurich en/of aan de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en/of financiële dienst worden 
persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door
Zurich verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringen
en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Op de verwerking
is de gedragscode “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. Deze gedragscode ligt op het kantoor van Zurich
ter inzage.

Bedenktijd
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit
betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden hebt ontvangen, de
verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:
• de bedenktijd bestrijkt een termijn van zeven kalenderdagen;
• de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polis-

voorwaarden hebt ontvangen;
• de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben;
• wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met

terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de
verzekering nooit heeft bestaan;

• op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking
ingaat vóórdat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet
van toepassing.


