VRAGENLIJST BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
ALGEMENE GEGEVENS
1. Naam en juridische vorm van de aanvrager:
2. Adres van de aanvrager:
3. Datum van oprichting:
4. Selecteer het domein van de professionele activiteiten1:
HR

IT (software/consulting)2

Legal consultancy

Managementadvies3

Vertaaldiensten

Data Protection Officer

Administratiekantoor

Marketing/Publiciteit

………………………………………………………………...

5. Heeft de zaakvoerder/bestuurder en/of de aanvrager minder
dan 3 jaar beroepservaring in de huidige professionele activiteit?

Ja

Nee

Voeg bij deze vragenlijst een kopij van uw standaardcontract/leveringsvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE (IN €)
6. Graag informatie over de omzet van het vorige boekjaar of indien de aanvrager recent werd opgericht,
graag de prognose voor het huidig boekjaar:
bedraagt de omzet meer dan 1.000.000 EUR?

Ja

Nee

VOORGESCHIEDENIS
7. Werd er in de voorbije 3 jaar een vordering ingesteld tegen de aanvrager of enige van haar filialen of 1 van haar bestuurders,
partners, vennoten of werknemers? Zijn de aanvrager of 1 van haar directeurs, partners, vennoten of ondergeschikten op de
hoogte of werden zij in kennis gesteld van feiten die zouden kunnen leiden tot een vordering onder de geboden dekking van deze
polis?onder de geboden dekking van deze polis?

Ja

Nee

Zo ja, graag meer informatie hierover en ons deze met de vragenlijst terugbezorgen voor verdere analyse.
8. Aanvrager heeft een vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint venture en doet zaken in Cuba, Iran, Myanmar, Sudan,
Syrië, Noord-Korea, Wit Rusland, Zimbabwe, Krim regio

Ja

Nee

Indien het antwoord op vraag 5,6, 7 of 8 ‘Ja’ is, contacteer ons voor een gepersonaliseerde offerte.

Vanbreda Risk & Benefits • Plantin en Moretuslei 297 • 2140 Antwerpen • België
NV • RPR Antwerpen • BTW BE 0404 055 676 • CBFA 13718 A-R

2.92.807 (0610)

1. Deze informatie is essentieel om een polis/tarifering te verkrijgen. Wat hier wordt ingevuld, zal worden beschouwd als de officiële verzekerde beroepsactiviteit in de
definitieve polis.
2. Niet actief in volgende domeinen: banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en/of beursmakelaars.
Niet betrokken bij de ontwikkeling en/of onderhoud van software voor besturingssystemen voor industriële doeleinden of CAD/CAM.
3. Niet actief in volgende domeinen: banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en/of beursmakelaars.
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PREMIE (INCLUSIEF TAKSEN) + VERZEKERD BEDRAG (IN EUR)
Verzekerd bedrag per verzekeringsperiode (vrijstelling beroep/schadegeval = 1.000 EUR)

Jaarlijkse omzet
0-125.000
125.001-250.000
250.001-500.000
500.001-1.000.000

125.000
€420
€475
€650

250.000
€550
€650
€900
€1.500

500.000
€750
€900
€1.250
€2.000

1.000.000
€1.225
€1.750
€2.850

Dekking voor beroepsfouten begaan voor aanvangsdatum van de polis mits een eenmalige bijpremie van 100%?
Ja

Nee

Aanvangsdatum van de polis (datum van ondertekening van de polis of later):

ONDERSTAANDE WAARBORGEN INBEGREPEN IN VERZEKERINGSPOLIS
Waarborg

Sublimiet

Vrijstelling

B.A. Uitbating

1.250.000 EUR

250 EUR

Toevertrouwd goed

12.500 EUR

1.250 EUR

B.A. na Levering

1.250.000 EUR

2.500 EUR

Onstoffelijke schade geen gevolgschade

25.000 EUR

2.500 EUR

Rechtsbijstand

12.500 EUR

0 EUR

De ondertekenaar verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld
en deze te aanvaarden. Hij verzoekt hierbij uitdrukkelijk, behoudens wanneer zijn situatie een gepersonaliseerde offerte vereist,
de polis op te maken met de hierboven vermelde aanvangsdatum.
Ja

Naam:

Nee

Handtekening:

Datum:
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