Goed Werkgeverschap Verzekering
Aanvraagformulier

Aanvraagformulier
Goed Werkgeverschap Verzekering
Betreft:

 nieuwe aanvraag
 wijziging

ingangsdatum:
polisnummer :

Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Recht op vooraftrek BTW:

_______________
____________________________
Plaats:
________
E-mail:
____
@__________
 ja  nee

Gegevens contactpersoon

______
_______

(of aanvrager natuurlijk persoon)

Naam en voorletters
_______
Straat en huisnummer (geen postbus)
Postcode
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

 man  vrouw
________

Plaats
Mobiel 06
Faxnummer

Risicogegevens
Welke activiteiten worden er uitgevoerd?_________________________________________________________________
Zijn er werkmaatschappijen welke mee verzekerd moeten worden?  nee  ja, namelijk:__________________________
Heeft de aanvrager gelieerde buitenlandse vestigingen, filialen of dochterondernemingen  nee  ja*
* de Goed Werkgeverschap Verzekering biedt geen dekking voor gelieerde buitenlandse vestigingen
Specificatie:

1. Aantal personenauto’s
2. Aantal bestelauto’s
3. Aantal medewerkers zonder bedrijfsauto die meer dan 5.000 zakelijke kilometers
per jaar zakelijk rijden
4. Aantal vrachtauto’s
5. Aantal stuks werkmaterieel
6. Aantal motoren
7. Aantal bromfietsen/segways
8. Aantal scooters
9. Aantal vrijwilligers
10. Totaal aantal medewerkers**

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

** De werknemers van verzekeringnemer en de in het bedrijf van de verzekeringnemer tewerkgestelde uitzendkrachten, stagiaires, ondergeschikten, vrijwilligers
en het ingeleende personeel.

Is in de loop van het jaar een wezenlijke uitbreiding van het medewerkersbestand te verwachten?  nee  ja, namelijk:

Premies en condities
Voor de premieberekening dient u jaarlijks de gegevens in te vullen op het door ons verstrekte na-verrekeningsformulier.
In deze opgave dient het (gemiddeld) aantal uitzendkrachten opgenomen te worden. Tevens moeten wij tussentijds
geïnformeerd worden bij uitbreidingen van betekenis in het personeelsbestand (bijvoorbeeld startend bedrijf of bij
overnames). Alleen bij uitbreidingen van betekenis zullen wij tussentijds tot herziening/naverrekening van de premie voor
het betreffende verzekeringsjaar overgaan.
Jaarpremie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aantal personenauto’s
à € 25,00
Aantal bestelauto’s
à € 25,00
Aantal medewerkers zonder bedrijfsauto die meer dan 5.000 kilometer zakelijk rijden à € 25,00
Aantal vrachtauto’s
à € 35,00
Aantal stuks werkmaterieel
à € 30,00
Aantal motoren
à € 5,00
Aantal bromfietsen/segways
à € 5,00
Aantal scooters
à € 5,00
Vrijwilligers
Bij 1 t/m 50 vrijwilligers
à € 1,75
Bij 51 t/m 100 vrijwilligers
à € 1,50
Bij 101 t/m 200 vrijwilligers
à € 1,25
Bij 201 of meer vrijwilligers
à € 1,00
10. Totaal aantal medewerkers -/- totaal aantal van punt 1 t/m 5
à € 5,00
Minimumpremie
€
100

Op bovenstaand tarief wordt een korting verleend van 10 % als u in het bezit bent van een collectieve
ongevallenverzekering.
Heeft u een collectieve ongevallenverzekering?

 nee  ja, namelijk

***Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering waarop de werkgeversmodule is meeverzekerd?  nee  ja, namelijk
Maatschappij:

Polisnummer:

*** voor het afsluiten van deze verzekering is een AVB met de werkgeversmodule verplicht. Het verzekerd bedrag dient ten minste € 1.000.000,te bedragen.

Premie

Premiebetaling per
Automatisch incasso
Rekeningnummer

 Jaar  half jaar  kwartaal  maand
 nee  ja*
_______________________

* bij termijnbetaling is een machtiging verplicht

Slotvragen
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of
justitie, omdat u of andere belanghebbende werd of werden verdacht van het plegen van een misdrijf?
 nee  ja, nl.
Heeft een maatschappij u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) ooit een verzekering geweigerd,
opgezegd of daaraan een verhoogde premie en/of bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee  ja, nl:
datum (dd-dm-jjjj)
maatschappij:
soort verzekering :______________
Heeft u of een andere belanghebbende ooit eerder schade geleden ten gevolge van gebeurtenissen als gedekt bij de thans
aangevraagde of soortgelijke verzekering(en)?
 nee  ja, nl:
datum (dd-dm-jjjj)
maatschappij
soort verzekering ______________
Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie, die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag
door de maatschappij van belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is
verstrekt?
 nee  ja, nl:
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord
en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn
voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij
Noordeloos Groep Assuradeuren bekend veronderstelt, dient u toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is
gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat de verzekeraar definitief op uw aanvraag heeft beslist,
moet u alsnog meedelen. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan
dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of de
verzekeraar bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben wij ook het recht om de
verzekering op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW geldt, dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden
ingeroepen, als u de algemene slotvraag onvolledig hebt beantwoord.
Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden, die u bij de offerte heeft ontvangen. Deze liggen
tevens ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden. U verplicht zich de polis te
accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. De looptijd van de verzekering is twaalf maanden en
daarna voor u maandelijks opzegbaar. Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan Noordeloos Groep Assuradeuren voordat tot
acceptatie wordt overgegaan een afwijkende premie vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen.
Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door leden van de
Noordeloos Groep verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten,
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van
toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij de Noordeloos Groep leden. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500).
In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem
voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de verzekering is Nederlands recht van
toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de directie van het Noordeloos lid.
Wanneer het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Kifid (Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG of
telefoon 0900-3552248).
Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit
dit volgt.
De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij
toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere
belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum.
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval
binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden. De opschortende voorwaarde luidt: De overeenkomst komt alleen tot stand als uit
toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van
:verzekeringnemer; verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van
de overeenkomst; vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; uiteindelijk financieel belanghebbenden bij
het bedrijf van verzekeringnemer.

Handtekening verzekeringnemer naam:

Datum

11-2011 V2

Plaats

