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Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Straat
Postcode
Branche
Contactpersoon
Telefoonnummer

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________ Plaats: _______________________________________
__________________________________________________________
__________________________
__________________________
Faxnummer
________________

Heeft recht op aftrek BTW? [] nee [] ja
Oprichtingsjaar
_____
Aantal medewerkers vast _____ tijdelijk ______
Rechtsvorm
[] eenmanszaak
[] vennootschap onder firma [] bv [] nv
[] maatschap
[] ___________________________________________
Gaarne een ruime omschrijving van: beroep, bedrijf en activiteiten:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Deze aanvraag heeft betrekking op
[] Opstalverzekering
[] Inventaris/voorraadverzekering
[] Glasverzekering
[] Bedrijfsschadeverzekering
[] Winkelgeldverzekering
[] Aansprakelijkheidsverzekering
[] Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
[] Computerverzekering
[] Collectieve ongevallenverzekering
[] Motorrijtuigverzekering
[] Container-, trailer(aansprakelijkheid)verzekering (zie extra bijlage)
[] Vervoerders aansprakelijkheidverzekering
(zie extra bijlage)

Locatie 1. :___________________________________________________________
Locatie 2. :___________________________________________________________
Locatie 3. :___________________________________________________________
Locatie 4. :___________________________________________________________

Opstalverzekering
De herbouwwaarde van het gebouw bedraagt
Є ___________
Gewenste dekkingsvorm:
[] uitgebreid
Bestemming van het pand __________________________________________________
Inventaris/voorraadverzekering
De totale waarde van de inventaris/voorraad bedraagt Є ___________
Specificatie
Inventaris
Voorraad
1.________________________ Є _________ ________________________ Є _________
2.________________________ Є _________ ________________________ Є _________
3.________________________ Є _________ ________________________ Є _________
4.________________________ Є _________ ________________________ Є _________
Gewenste dekkingsvorm:
[] Brand
[] Brand/storm
[] uitgebreid
Bedrijfsschadeverzekering
De brutowinst bedraagt
Є ___________
Uitkeringsduur
[] 26 weken [] 52 weken

[] 104 weken

Glasverzekering
Soort glas
[] dubbel [] enkel
Moeten sommige ruiten met speciale voorzieningen
hangsteiger, stelling,kraan e.d.) geplaatst worden?
[] nee [] ja ___________________
Aantal: -hardglazen deuren
___________
-overige ruiten (normaal-, isolatie- of floatglas >0,5 m2)
___________
Wat is de totale waarde van evt. aanwezig gehard, gelaagd of gebogen glas?
___________
Wat is de totale kostprijs van de evt. op de ramen aanwezige beschilderingen,
beletteringen, uv-folie, en/of inbraakwerende folie?
___________
Winkelgeldverzekering
Omvang van het te verzekeren winkelgeld Є ___________
Vindt er verkoop plaats via vertegenwoordigers, bezorgers of chauffeurs
die ook incasseren?
[] nee [] ja
Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekerde bedragen:
per aanspraak voor elke rubriek
Є ___________
Rubriek I. Algemene aansprakelijkheid
Rubriek II. Werkgeversaansprakelijkheid
Rubriek III. Productenaansprakelijkheid
Rubriek IV. Aansprakelijkheid milieuaantasting
met een maximum voor alle rubrieken te zamen per verzekeringsjaar van 2 maal het verzekerd
bedrag. Voor zaakschade tengevolge van brand en ontploffing maximaal per aanspraak als deel van
het verzekerd bedrag Є 500.000,De totale jaaromzet bedraagt
Є ___________
Het totaal uitbetaalde jaarloon bedraagt
Є ___________
Milieuschade meeverzekeren
[] nee [] ja
Wat was de bruto-jaaromzet in de afgelopen
twee kalenderjaar?
20___ Є ___________
20___ Є ___________

Bedrijfsrechtsbijstand
Jaaromzet:
Є ___________
Jaarloon:
Є ___________
Computerverzekering
De totale waarde pc('s) incl. randapp. en software:
Є ___________
De computer(s) bevind(t)(en) zich?
- op een vaste plaats binnen Nederland (op zelfde adres) [] nee [] ja
Extra en reconstructiekosten op basis van premier risk meeverzekeren
[] nee [] ja tot Є 5.000,00
[] ja tot Є 7.500,00
Wenst u het eigen gebrek risico mee te verzekeren
(alleen mogelijk met onderhoudscontract )
[] nee [] ja
Voor welke doeleinden wordt de te verzekeren apparatuur gebruikt?
_________________________________________________________________________
Apparatuur
Merk en type
Serienummer Bouwjaar Nieuwwaarde *
_________________________________ _____________ ________ ________________
_________________________________ _____________ ________ ________________
Software
Leverancier
Nieuwwaarde *
________________________________________________________ ________________
________________________________________________________ ________________
* bovenstaande bedragen zijn
[] exclusief [] inclusief BTW
Worden de bestanden gekopieerd?
[] nee [] ja
Waar worden deze kopieën bewaard? _______________________________________
Bent u met deze of soortgelijke apparatuur reeds bij een
andere maatschappij verzekerd geweest?
[] nee [] ja
Heeft u aan deze of soortgelijke apparatuur schade gehad?
[] nee [] ja
Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer
maatschappij _____________________________ polisnummer ______________
Collectieve ongevallenverzekering
Dekkingsvorm
Rubriek A: 1 x het jaarloon, ingeval van overlijden
Rubriek B: 2 x het jaarloon, ingeval van algehele blijvende invaliditeit
Het totaal uitbetaalde jaarloon bedraagt
Є ___________
Aantal medewerkers
___________
Aantal medewerkers verdeeld over
Administratief
___________
Chauffeurs
___________
overig niet administratief personeel:
___________
Jaarloon is het laatste totaal aan de fiscus opgegeven bruto jaarloon
inclusief AOW/AAW premie, tantieme, vakantietoeslag e.d. (zonder kinderbijslag en overwerk).
Zijn er werknemers die:
- werken met houtbewerkingsmachines?
[] nee [] ja Zo ja, aantal _____
- werken met ontplofbare, licht ontvlambare stoffen?
[] nee [] ja Zo ja, aantal _____
werkzaamheden verrichten aan constructies hoger dan 15 meter?
[] nee [] ja Zo ja, aantal _____
Hoeveel personen beoefenen gevaarlijke sporten
(bijvoorbeeld sportvliegen of parachutespringen)?
aantal _____
Hoeveel personen maken beroepshalve reizen naar het
buitenland?
aantal _____

Aanvullende gegevens opstal-, inventaris-, glas en bedrijfsschadeverzekering
Is het pand permanent bewoond door de
eigenaar/exploitant?
[] nee [] ja ________________
Is er sprake van verhuur?
[] nee [] ja ________________
Wordt het gebouw nog door andere bedrijven
gebruikt?
[] nee [] ja ________________
Ligt het pand -buiten de bebouwde kom
[] nee [] ja ________________
-op een industrieterrein
[] nee [] ja ________________
-in een overdekt winkelcentrum
[] nee [] ja ________________
Muren
_____________________________
Dak
_____________________________
Dragende constructie
[] hout[] staal [] beton
Verdiepingsvloeren
[] hout[] beton [] gemengd
Onderhoudstoestand
[] goed[] matig [] slecht
In aanbouw, verbouw of leegstaand
[] nee [] ja ____________________
Op welke afstand staan de belendingen?
_____________________________
Wat is hiervan de bouwaard en dakbedekking?
_____________________________
Waartoe dienen deze belendingen?
_____________________________
Vindt verf- of lakspuiten plaats?
[] nee [] ja ____________________
Hoe wordt het gebouw verwarmd?
[] c.v. gas [] c.v. olie
[] anders, _____________________
Voldoet de elektrische installatie aan de eisen en verkeert
deze in goede staat van onderhoud?
[] nee [] ja ____________________
Wordt afval en emballage direct opgeslagen
in metalen afsluitbare containers, die staan
op meer dan 5 meter afstand van het gebouw?
[] nee [] ja ________________
Zijn er brandblusapparaten aanwezig?
[] nee [] ja ________________
Is er voor de brandblusmiddelen een
onderhoudscontract
[] nee [] ja ________________
Zijn er nog andere brandpreventieve
maatregelen getroffen?
[] nee [] ja ________________
Zijn er nog andere speciale maatregelen
getroffen tegen inbraak?
[] nee [] ja ________________
Alarminstallatie aanwezig
[] nee [] ja ________________
Met onderhoudscontract
[] nee [] ja ________________
Huidige verzekering(en)
Maatschappij

Dekkingsvorm

Verzekerde som

Einddatum

Polisnummer

Overige verzekeringen
[]Beroepsaansprakelijkheid
[]Ziektekosten

[]Construktie All Risk []Agrarisch
[]Ziektewet
[]Pemba

Employee Benefits
[]Collectieve ziektekosten

[]Collectieve WAO-hiaat

Premie

Eigen risico

[]Arbeidsongeschiktheid
[]ARBO diensten

[]Collectieve ANW-hiaat

Pensioen D.G.A. & P.S.W.
Hiervoor dient u contact op te nemen met info@polisdesk.nl
Is u ooit enige verzekering geweigerd, opgezegd of onder beperkte voorwaarden aanvaard of
voortgezet ?
Ja
Nee

Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u en/of andere
belanghebbenden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen, of andere feiten (ten
aanzien van zowel het te verzekeren risico als uzelf of een andere belanghebbenden) die voor het
beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zij ?
Ja, toelichting *
Nee
Premiebetaling
Acceptgiro
:
Automatisch : per maand

per kwartaal
per kwartaal

per halfjaar
per halfjaar

per jaar
per jaar

Indien u kiest voor maandbetaling is automatisch incasso verplicht !
De handtekening aanvrager geldt tevens als machtiging, indien er gekozen wordt voor automatisch
betalen. Automatische incasso vindt uitsluitend plaats door TBF assuradeuren BV, indien TBF
assuradeuren BV voor de tussenpersoon incasseert.
*

Indien ja, dan gaarne apart toelichten, desgewenst vertrouwelijk gericht aan de directie
(zie toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel).
Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Slotverklaring
Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de
overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en de daarvoor
verschuldigde premie en kosten te betalen. De aanvrager machtigt TBF Assuradeuren B.V.
informatie bij bovengenoemde maatschappijen aan te vragen met betrekking tot de aangevraagde
verzekeringen.
Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op
uitkering verliest.

Handtekening aanvrager
………………………...

Datum
……………………..

Plaats
…………………………..

Aanvullende vragen transportbedrijf
Motorrijtuigverzekering
Aantallen
Trekkers:
____
Solovrachtauto’s:
____
Met aanhangwagen: ____
Bestelauto’s:
____
Personenauto’s:
____

Gemiddelde cataloguswaarde
Є ___________*(gaarne kopie polissen)
Є ___________*(gaarne kopie polissen)
Є ___________ (gaarne kopie polissen)
Є ___________ (gaarne kopie polissen)

Bouwjaar: ___________
Merk & Type
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Dagwaarde
___________
___________
___________
___________
___________

Cataloguswaarde*
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Bouwjaar
_______
_______
_______
_______
_______

MTG** aanhanger
_____ [] ja [] nee
_____ [] ja [] nee
_____ [] ja [] nee
_____ [] ja [] nee
_____ [] ja [] nee

* voor nieuwe vrachtauto’s de aankoopprijs
** Massa totaal gewicht (MTG)= lediggewicht + laadvermogen
Massa totaal gewicht (MTG)= ___________ + ___________ = ___________
Worden er goederen vervoerd van derden (expeditie)

[] nee [] ja

Voor het aanbieden van de scherpste offerte dienen wij een overzicht
te hebben van het schadeverloop van de laatste 3 jaar.
Waarop te letten:
- hoogste bonuskorting op de duurste motorrijtuigverzekering
Wat wordt er vervoerd:____________________________________________________
Zijn deze goederen aan bederf onderhevig:
[] nee [] ja
Vervoer van levende dieren:
[] nee [] ja
Is er spraken van koel- vriesvervoer:
[] nee [] ja
Is er spraken van thermosvervoer:
[] nee [] ja
Is er spraken van tankvervoer:
[] nee [] ja
Is er spraken van bulkvervoer:
[] nee [] ja
Ander vorm, nl.: _________________________________________________________
Alleen binnen Nederland
[] nee [] ja
Indien nee, naar welke andere landen: ____________________________________
Wat vervoert u naar welke landen:
____________ naar: ______________ ____________ naar: __________________
____________ naar: ______________ ____________ naar: __________________
____________ naar: ______________ ____________ naar: __________________
Worden er door u ook wel vervoermiddelen gehuurd:
[] ja [] nee
Op wie berust dan de verzekeringsplicht: _________________________________
Huidige verzekering(en)
Maatschappij
_____________
Verzekerd bedrag
Є ___________
Polisnummer
_____________
Eigen risico
Є ___________

Dekkingsvorm ___________
Einddatum
___________
Premie
___________

Container-, trailer(aansprakelijkheid)verzekering
Aantal
Containers:
____ waarde: Є ___________

Opleggers:
Trailers:

____
____

waarde: Є ___________
waarde: Є ___________

Worden deze gehuurd:
[] ja [] nee
Zo ja, welke: ____________________________________________________________
Huidige verzekering(en)
Maatschappij
_____________
Verzekerd bedrag
Є ___________
Polisnummer
_____________
Eigen risico
Є ___________

Dekkingsvorm ___________
Einddatum
___________
Premie
___________

Vervoerders aansprakelijkheidverzekering
Welke (vervoers-)voorwaarden worden gehanteerd:
[] AVC
[] AVVV [] C.M.R.
[] AVVB [] AVBV [] FENEX
[] andere voorwaarden, nl: ____________
Wordt vervoer, dat door u is aangenomen, wel eens aan andere vervoerders uitbesteed
en wil u de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid meeverzekeren:
[] nee [] ja
Zo ja, wie zijn die andere vervoerders:
_____________________________
Wordt er voor het uitbestede vervoer door u een vrachtbrief
uitgeschreven:
[] nee [] ja
Wat is de omvang van het ontvangen bedrag aan bruto
vrachtpenningen (exclusief hulpmateriaal)
Є ___________
Welke waarde vertegenwoordigen de goederen
die u vervoert per kg:
Є ___________
Vervoert u ook eigen zaken:
[] nee [] ja
Zo ja, welke eigen zaken:
_____________________________
Ondergaan de produkten in uw bedrijf nog een behandeling?
[] nee [] ja
Hoe worden uw produkten geleverd?
[] verpakt
[] onverpakt [] beide
Worden de produkten die uw bedrijf binnenkomen gecontroleerd?
[] nee [] ja
Worden de produkten die uw bedrijf verlaten gecontroleerd?
[] nee [] ja
Wie zijn uw afnemers?
[] industrie
[] groothandel
[] kleinhandel
[] consument
Welke schadegevallen hebben er gedurende de laatste 4 jaren met de door u vervoerde zaken
plaats gehad. Aard een bedrag:
199__ ________________________________________________
Є ___________
199__ ________________________________________________
Є ___________
200__ ________________________________________________
Є ___________
200__ ________________________________________________
Є ___________
Zijn er voor zover u bekend nog schaden in behandeling:
[] nee [] ja
Zo ja, hoeveel zullen deze tezamen ongeveer bedragen:
Є ___________
Huidige verzekering(en)
Maatschappij
_____________
Verzekerd bedrag
Є ___________
Polisnummer
_____________
Eigen risico
Є ___________

Dekkingsvorm ___________
Einddatum
___________
Premie
___________

[] Ik wens dit formulier tevens te gebruiken als aanvraagformulier

