Slotverklaring
Deze slotverklaring vormt één geheel met de uitgebrachte offerte, de productaanvraag en de aanvraag van
bedrijfsgegevens.
Regelmatige bestuurder (indien van toepassing)
Door wie wordt het object in de regel bediend of bestuurd? (naam, adres en geboortedatum)

Is de bestuurder ooit de rijbevoegdheid ontzegd?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wanneer, hoe lang en om welke reden?

Verstrekking van de verzekeringsvoorwaarden

a anvrager/kandidaat-verzekeringnemer heeft de voorwaarden elektronisch ontvangen en gaat akkoord met
de inhoud en toepasselijkheid hiervan.
□a
 anvrager/kandidaat-verzekeringnemer heeft de voorwaarden elektronisch ontvangen maar wenst een
papieren versie van de verzekeringsvoorwaarden te ontvangen.
□ aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer heeft de voorwaarden in papieren vorm ontvangen.
□

Verzekeringsverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te verzekeren moeten we u als klant goed kennen en
hebben we informatie van u nodig om het risico te kunnen beoordelen. Wilt u daarom de volgende vragen
beantwoorden:
1. Is aan u of een of meer van de te verzekeren personen in de afgelopen 5 jaar:
- een verzekering geweigerd?
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

- een verzekering opgezegd?		
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

K.v.K. 27093787 AFM nr. 12017107 BTW nr. NL-007083245B01 Zicht is onderdeel van dezelfde groep als Nationale-Nederlanden

- een verzekering onder beperkende of bijzondere voorwaarden voorgesteld?		
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

- een claim geheel of gedeeltelijk afgewezen?
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

- schade teruggevorderd in verband met onware opgave?
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten. (soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer)

Schadeverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

Heeft u of een van de belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf daaraan voorafgaande jaren schade
met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag hieronder specificeren.
soort schade		

maatschappij 		

polisnummer		

datum 		

schadebedrag

1.
2.
3.
4.

Strafrechtelijk verleden

(zie ook de eindverklaring)
Bent u of een andere belanghebbende (bijvoorbeeld een van de vennoten, maten, bestuurders of directieleden)
bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie in verband met strafbare
feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging
van een straf.
Zo ja, dan graag toelichten.
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Algemene slotvraag

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de
beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor Zicht volmachtbedrijf B.V. van belang kan zijn en die niet bij
de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
□ Nee □ Ja
Zo ja, dan graag toelichten.

*Eindverklaring

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen volledig te beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde wiens belang wordt
meeverzekerd. Niet alleen uw wetenschap is van belang, maar ook de wetenschap van de derde die wordt
meeverzekerd. Vragen waarvan u het antwoord bij de verzekeraar als bekend veronderstelt, moet u toch
volledig beantwoorden. Als u niet aan uw mededelingsplicht voldoet, kan dat er toe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs geheel vervalt. Als u opzettelijk niet een volledige en ware opgave heeft
gedaan of wanneer de verzekeringsovereenkomst bij kennis van de ware stand van zaken niet gesloten kon
worden, heeft de verzekeraar het recht de verzekering op te zeggen.
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens
en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekerings
overeenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële
sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. 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,
telefoonnummer: 070-333 85 00).
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en
vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen
(Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens
bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
Klachten, die betrekking hebben op het Zicht Bedrijfszekerheidspakket, Zicht Bedrijfsbasispakket of het
Zicht ZZP-pakket dan wel een hierin opgenomen verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Zicht volmachtbedrijf B.V.
Postbus 170
5201 AD ‘s-Hertogenbosch
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Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Pas nadat u de interne klachtenprocedure hebt doorlopen en u zich met het standpunt dat is ingenomen door
de gevolmachtigde Zicht B.V. en/of verzekeraar niet kunt verenigen, kunt u zich – als u een consument bent
in de zin van de reglementen van het KiFiD – binnen 3 maanden na de datum waarop de verzekeraar dit
standpunt heeft ingenomen, wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 0900-FKLACHT (0900-3552248)
Website: www.kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten verwijzen
wij u naar (de website van) het KiFiD.
Is iets u op dit aanvraagformulier niet duidelijk of wenst u informatie te ontvangen over de overige
verzekeringen binnen het Zicht Bedrijfszekerheids- en Bedrijfsbasispakket, beiden onderdeel uitmakend
van het Ondernemerspakket, of het Zicht ZZP-pakket, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw
zakelijk risicoadviseur.
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten in de volmacht van Zicht volmachtbedrijf B.V.,
statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, is Nederlands recht van toepassing.

plaats					datum			handtekening(en) van de aanvrager(s)
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