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Acceptatievragen

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering
Basis
AVF.BAS.BCA.2019

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit vragenformulier 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
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.

2.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder
firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde
verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:

de leden van de maatschap;

de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en -zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer.

3.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan
niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in
het vragenformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde
voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor
deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:

een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;

de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn
beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan
aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het vragenformulier gestelde vragen en/of de aard
van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in
redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van
belang konden zijn.
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Acceptatievragen Basis BCA-polis (VF.BAS.BCA.2016)
Acceptatievragen Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering voor besloten vennootschappen
met een geconsolideerde omzet tot € 25.000.000,Het volledig ingevulde vragenformulier vormt de basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd
bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden BCA.BAS.2016 van toepassing.
De polis wordt opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.

Financiële vragen en branche
1.

Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland?

□

Ja

□

Nee

2.

Is verzekeringnemer een BV?

□

Ja

□

Nee

3.

Is verzekeringnemer langer dan 15 maanden geleden opgericht?

□

Ja

□

Nee

4.

Is de geconsolideerde omzet van het afgelopen jaar kleiner dan € 25 miljoen?

□

Ja

□

Nee

5.

Bedraagt het eigen vermogen meer dan 5% van het geconsolideerde balanstotaal
aan het einde van het afgelopen boekjaar?

□

Ja

□

Nee

6.

Is het netto geconsolideerde resultaat over het afgelopen boekjaar positief?

□

Ja

□

Nee

7.

Bedraagt het eigen vermogen meer dan de waarde van de goodwill op uw
geconsolideerde balans?

□

Ja

□

Nee

(indien verzekeringnemer geen goodwill op haar balans heeft is het antwoord “ja”)

8.

Is de verzekeringnemer:
- een financiële instelling
- actief in de projectontwikkeling/vastgoed
- actief in biotech of high-tech

□

Ja

□

Nee

9.

Heeft verzekeringnemer deelnemingen en/of activiteiten in de VS en/of Canada?

□

Ja

□

Nee

10.

Wenst verzekeringnemer vooraf 5 jaar uitloopdekking in te kopen?

□

Ja

□

Nee

(éénmalige meerpremie is gelijk aan 50% van de jaarpremie –achteraf 125% van de jaarpremie)

Verzekerd bedrag
11.

12.

Welk verzekerd bedrag wenst
verzekeringnemer voor deze verzekering? 
(Tussen haakjes de jaarpremie.)

€ 100.000 (€ 350,-)
€ 250.000 (€ 465,-)
□
€ 500.000 (€ 575,-)

€ 1.000.000 (€ 785,-)
€ 2.000.000 (€ 1.100,-)
□
€ 2.500.000 (€ 1.200,-)

□

□

□

□

Gewenste ingangsdatum van de verzekering ____________________________________________________

Slotvragen
13.

Is een verzekerde 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?

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

Zo ja, neemt u a.u.b. contact op met HDI om een toelichting te geven.
14.

Is tegen één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders,
ooit enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld in hun hoedanigheid
van bestuurder/directeur of commissaris/toezichthouder?
Zo ja, neemt u a.u.b. contact op met HDI om een toelichting te geven.
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15.

Is één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders
op de hoogte van enige gerechtelijke stappen, fouten, vergissingen, nalatigheden
of dergelijke, die zouden kunnen leiden tot een aanspraak onder deze verzekering?

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

Zo ja, neemt u a.u.b. contact op met HDI om een toelichting te geven.
16.

Is de rechtspersoon, een bestuurder/directeur of commissaris/toezichthouder
momenteel betrokken in een lopende procedure of verwacht men op korte termijn
daarin betrokken te raken?
Zo ja, neemt u a.u.b. contact op met HDI om een toelichting te geven.

17.

Beschikt verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog
over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de
maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van de
voorgaande vragen is verstrekt?
Zo ja, neemt u a.u.b. contact op met HDI om een toelichting te geven.

Gegevens verzekeringnemer
Naam verzekeringnemer

_____________________________________________________

Straat

_____________________________________________________

Huisnummer (+ eventueel toevoeging)

_____________________________________________________

Postcode

_____________________________________________________

Plaats

_____________________________________________________

Eventueel afwijkend correspondentieadres?

□

Ja

□

Nee

Straat

_____________________________________________________

Huisnummer (+ eventueel toevoeging)

_____________________________________________________

Postcode

_____________________________________________________

Plaats

_____________________________________________________

Land

_____________________________________________________

Gegevens bemiddelaar
Naam

_____________________________________________________

Correspondentieadres

_____________________________________________________

Postcode

_____________________________________________________

Plaats

_____________________________________________________

Naam contactpersoon

_____________________________________________________

E-mailadres

_____________________________________________________
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Slotverklaring
De verzekering wordt aangevraagd door de statutair vertegenwoordigingsbevoegde
perso(o)n(en)?
Verzekeringnemer gaat akkoord met het afsluiten van de verzekering onder voorbehoud
van acceptatie door de verzekeraar

□

Ja

□

Ja

Verzekeraar
Deze verzekering wordt door HDI Global SE, the Netherlands, gevestigd aan de Westblaak 14, 3012 KL
Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34285499, aangeboden in volmacht van
HDI Global Specialty SE, statutair gevestigd te Hannover, Duitsland en aldaar ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer HRB 211924.

Klachtenbehandeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de totstandkoming van deze verzekering
kunnen worden voorgelegd aan:
HDI
Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Tel: 010-40 36 100
Website: www.hdi.global
Wanneer het oordeel van verzekeraars voor aanvrager niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 – 33 38 999
Website: www.kifid.nl
Wanneer de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer geen gebruik wil maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak of de behandeling van het klachteninstituut niet
bevredigend vindt, kan het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Geschillen over (de uitvoering van) verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlands
recht. De rechter in Rotterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te doen.

Verwerking van persoonsgegevens
Met dit formulier vragen wij u om opgave van persoonsgegevens. HDI verwerkt deze persoonsgegevens onder meer in
het kader van de risicobeoordeling en het cliëntenonderzoek dat zij uitvoert en om de verzekeringsovereenkomst tot
stand te kunnen brengen en uit te kunnen voeren. Ook kan verwerking plaatsvinden voor statistische analyses,
marketingdoeleinden, om uitvoering te geven aan contractuele en wettelijke verplichtingen, alsmede ter bestrijding van
verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. HDI kan hierbij bijzondere categorieën van
persoonsgegevens zoals medische gegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordeling en
strafbare feiten verwerken.
HDI hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig
omgegaan. HDI verwerkt deze met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en overige regelingen
zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
Zonder verwerking van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk om een verzekeringsovereenkomst aan te
gaan of daaraan uitvoering te geven.
In de folder ‘informatieverwerking persoonsgegevens’ kunt u de doeleinden en de juridische grondslag voor de
gegevensverwerking nalezen. Ook kunt u hier terugvinden aan welke categorieën van ontvangers wij
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persoonsgegevens verstrekken, wanneer wij aan welke derde landen persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw
gegevens bewaren en wie de toezichthouder is op de verwerking van uw persoonsgegevens door HDI in Nederland.
Onder de AVG heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die HDI van u heeft verwerkt.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u HDI verzoeken om de verwerkte persoonsgegevens te corrigeren, te laten
aanvullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te beperken.
De door u aan HDI verstrekte persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm verkrijgen. In de folder ‘informatieverwerking persoonsgegevens’ kunt u deze rechten nalezen,
alsmede hoe u deze kunt uitoefenen. Ook staat hierin beschreven hoe u een klacht kunt indienen tegen de wijze
waarop HDI uw gegevens verwerkt. U kunt deze folder terugvinden op www.hdi.global/nl/nl.
Heeft u vragen over de wijze waarop HDI uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op met onze data
protection officer via privacy@nl.hdi.global.
Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is HDI Global SE, the Netherlands, Westblaak 14, 3012 KL
Rotterdam.
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