Aanvraagformulier INTRAMAR® ZZP Energie Pakket
Dit aanvraagformulier dient voor de totstandkoming van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een
looptijd van 12 maanden aflopend, exclusief inloop en als dekkingsgebied wereld, exclusief de USA en/of
Canada, alsmede claims gebaseerd op enig recht van de USA en/of Canada.
Optioneel kan door middel van dit aanvraagformulier eveneens een persoonlijke ongevallenverzekering worden
aangevraagd.
1.

ALGEMEEN

Handelsnaam……………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam verzekeringnemer …………………………………………Nationaliteit …………………….………………………………….
Adres ..……………………………………………………………..Postcode ….……………………………………………………….
Woonplaats ………………………………………………………..Telefoonnummer ………………………………………………….
Geboortedatum ……………………………………………………..
E-mailadres ………………………………………………………..Bankrekeningnummer(IBAN) ……………………………….......
Rechtsvorm verzekeringnemer …….…………………………… Datum van oprichting …………………………………………….
KvK ( of vergelijkbare buitenlandse instantie) nummer: ………………………………
SVP uittreksel Handelsregister KvK meesturen
2.

BEDRIJFSACTIVITEITEN / WERKZAAMHEDEN

Welke bedrijfsactiviteiten / werkzaamheden worden verricht / uitgevoerd? (s.v.p. zo volledig mogelijk omschrijven en in
percentages van het geheel weergeven)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Opleiding/ervaring:
□ ja,
ik beschik over alle vereiste diploma’s/vergunningen/opleiding/ervaring om de onder 2 genoemde
verzekerde werkzaamheden uit te (mogen) voeren
□ nee, maar (s.v.p.
toelichten)………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Wordt van de bovengenoemde omschreven bedrijfsactiviteiten/werkzaamheden minimaal 75% uitgevoerd binnen de
energie/(petro-)chemische sector
□ ja

= indeling in Klasse 1

□ nee

= indeling in Klasse 2 s.v.p. verdeling werkzaamheden energie sector ……….% buiten energie sector ............%

LET OP !!!!
De aangevraagde verzekering gaat uit van de standaard gebruikelijke contractvoorwaarden in de energie en of
(petro)chemie sector met hierin opgenomen de zogenoemde “knock for knock”-bepaling, zoals de wederzijdse
vrijwaringsovereenkomst (MIA = Mutual Indemnity Agreement) opgesteld door NOGEPA en/of soortgelijke
contracten.
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Worden personen ingehuurd (en of werkt u met personeel) voor bepaalde activiteiten / werkzaamheden?
□ ja, namelijk: (welke werkzaamheden en met hoeveel personen)
………………………………..…….…………….……………………….....……..............................................................................
□ nee
Worden werkzaamheden verricht buiten Nederland?
□ ja, namelijk: (welke werkzaamheden, in welke landen)
................................................................................................................................................................................................................................
□ nee
3.

OMZETGEGEVENS

Geschatte inkomsten verzekerde werkzaamheden (voor zover in diverse landen actief; gaarne per land een opgave van de
omzet)
Nederland.....: EUR …………………………………………...………..................................................................................................
…………… : EUR …………………………………………………………………………….......................................................
…………… : EUR …………………………………………………………………………….......................................................
…………… : EUR …………………………………………………………………………….......................................................
4.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Gewenst verzekerd bedrag per aanspraak en 2x per jaar:
□ EUR 1.000.000
□ EUR 2.500.000
□ EUR 5.000.000
Ik werk als:
Ik verricht:

□ aannemer
□ wel handenarbeid

Gewenste ingangsdatum

□ onderaannemer
□ geen handenarbeid

………………………………………………….

5. ONGEVALLENVERZEKERING
Let op: Uitsluitend voor ZZP-ers afkomstig uit EU landen; overig op specifieke aanvraag !
Klasse 1: ZZP-ers met een administratieve/commerciële functie
Klasse 2: ZZP-ers uit overige beroepsgroepen (niet vallend onder Klasse 1)
OPTIE 1
Uitkering ineens in geval van overlijden
Uitkering ineens in geval van blijvende algehele invaliditeit
ZZP- klasse (zie bovenstaand)
Jaarpremie

Klasse 1
€ 75,00

Verzekering gewenst:

Ja □

OPTIE 2
Uitkering ineens in geval van overlijden
Uitkering ineens in geval van blijvende algehele invaliditeit
ZZP klasse (zie bovenstaand)
Jaarpremie

Klasse 1
€ 150,00

Verzekering gewenst:

Ja □
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€ 50.000
€ 100.000
Klasse 2
€ 150,00
Neen

□

€ 100.000
€ 200.000
Klasse 2
€ 300,00
Neen

□
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6.

SLOTVRAGEN

Is een aanvraag voor soortgelijke verzekeringen al eens geweigerd, afgewezen of op beperkte voorwaarden geaccepteerd?
□ nee □ ja, (s.v.p. reden opgeven)
.............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Heeft verzekeringnemer in de afgelopen 5 jaar schadeclaims (aanspraken/omstandigheden) ontvangen?
□ nee
□ ja, (s.v.p. schadeoverzicht als bijlage meesturen)
Is een verzekerde die belang krijgt bij de verzekering, in de afgelopen 8 jaar in aanraking geweest met politie, justitie of de
strafrechter?
□ nee
□ ja, (s.v.p. toelichting als bijlage meesturen)
Indien dit het geval is, dient u op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen deze 8 jaar tot
strafvervolging hebben geleid. Onder strafvervolging zijn begrepen verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in
verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechtelijke
veroordeling tot straf of maatregel.
7.

SLOTVERKLARING EN ONDERTEKENING

Feiten die bekend worden nadat deze aanvraag is ingezonden, maar voordat de verzekeraars hebben bericht over de definitieve
beslissing het ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moeten alsnog aan de verzekeraars worden
medegedeeld, indien deze vallen onder de vraagstelling in deze aanvraag.
Aanspraken of omstandigheden die bekend zijn bij verzekeringnemer voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering
zijn niet verzekerd onder de aangevraagde verzekering en dienen bij de (eventueel) voorgaande verzekeraar(s) te worden
gemeld.
Met ondertekening bevestigt verzekeringnemer, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden
juist en volledig zijn en dat mededeling is gedaan van de feiten die voor de verzekeraars van belang zijn voor de beoordeling
van zowel het te verzekeren risico als de persoon van verzekeringnemer en/of verzekerde.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

.........................................................................

Datum

........................................................................................

Naam …………………............................................
Handtekening .............................................................

Intermediairswijziging
Tussentijdse overvoer naar een ander intermediair van de verzekeringen is niet mogelijk. De intermediairswijziging kan voor
het eerst plaatsvinden per eerstkomende contractvervaldatum van de polissen.
Echter verzekerde dient zich ervan bewust te zijn dat deze verzekeringen het resultaat zijn van exclusief overeengekomen
premie en voorwaarden tussen INTRAMAR® intermediair enerzijds en Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. resp.
W.A. Hienfeld BV anderzijds.
Voornoemde verzekeraars behouden zich derhalve het recht om de polissen tegen gewijzigde premies en condities voort te
zetten alszijnde het een nieuwe individuele aanvraag zou betreffen, danwel acceptatie voor verlenging te weigeren indien
deze niet past binnen de door verzekeraars opgestelde reguliere acceptatierichtlijnen.

3

3

INTRAMAR AVF-IZEP 2015.1

