Aanvraag Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
voor Notarissen Excedent
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Gegevens aanvrager
Naam en voorletters

Man

Vrouw

Naam kantoor
Rechtsvorm
(SVP uittreksel KvK meezenden)
Namen, voorletter(s) eigenaren/firmanten/directeur-grootaandeelhouders/aandeelhouders

Postadres
Postcode en plaats
Vestigingsadressen van uw kantoren

Postcode

Plaats

IBAN-nummer
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Adres website

E-mail adres

Telefoonnummer

Faxnummer

Ingangsdatum en betalingswijze
Gewenste Ingangsdatum
Betaalwijze
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Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

Verzekerden
Namen en voorletters van de te verzekeren notaris(sen)
1
2
3
4

1

Versienummer: 2014-1

Namen en voorletters van de te verzekeren kandidaatnotaris(sen)
1
2
3
4
5
6
7

Aantal overige personeelsleden

4

Primaire verzekering
De verzekering waarvoor deze aanvraag wordt ingediend kent een verzekerd bedrag van 24.000.000 euro per aanspraak boven
1.000.000 euro en een verzekerd bedrag van 48.000.000 euro per jaar boven 2.000.000 euro per jaar. Genoemde bedragen van
resp. 1.000.000 euro per aanspraak en 2.000.000 euro per verzekeringsjaar dienen bij een goed bekend staande verzekeraar te
zijn ondergebracht. Om een goed beeld te krijgen van deze zogenaamde primaire verzekering is het noodzakelijk dat u de
polisvoorwaarden daarvan met alle daarbij behorende bijzondere voorwaarden en clausules mee stuurt met deze aanvraag,
zodat wij rekening kunnen houden met reeds bestaande afspraken tussen u en de primaire verzekeraar en onze dekking
daarop zo goed mogelijk aansluit.
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Standplaatsen
Op welke datum werd u op uw huidige plaats van vestiging tot notaris benoemd
Betreft dit een nieuwe plaats van vestiging of een vervanging van een bestaand kantoor

Nee

Ja

Nee

Ja

Indien dit laatste het geval is, welk kantoor
Heeft u dan wel één van de binnen het kantoor werkzame notarissen
(het) protocol(len) overgenomen
Zo ja, van welke gedefungeerde notaris(sen)
Naam

standplaats

1
2
3
4

Overnemende notarissen
Naam

standplaats

jaar

1
2
3
4

In verband met de medeverzekering van de aansprakelijkheid van protocolvoorgangers dienen de namen te worden opgegeven.
Wij verzoeken u de namen op de genummerde regels van de voorgangers en opvolgers met elkaar te laten corresponderen
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Heeft u ook elders het notarisambt uitgeoefend

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

en zo ja, waar en sinds wanneer
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Leveringsvoorwaarden
Worden door u of uw kantoor bij de dienstverlening Leveringsvoorwaarden ingebracht
Zo ja. wilt u een exemplaar meezenden s.v.p.
Worden de opdrachten, ook na tussentijdse wijzigingen, schriftelijk vastgelegd
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Akten
Hoeveel akten worden er door u of uw kantoor per jaar (2013) gepasseerd op het gebied van:
Personen- en familierecht

aantal

Onroerende zaken

aantal

Ondernemingsrecht

aantal

Fiscale advisering

aantal

Hoeveel akten worden er door u of uw kantoor beheerd
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Omzet
Hoeveel bedraagt de totale omzet exclusief BTW van uw kantoor over het laatste boekjaar

€

(onder omzet wordt verstaan het gedeclareerd honorarium exclusief overdrachtsbelasting, kadastraal recht en verschotten)
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Samenwerking
Is het kantoor aangesloten bij een samenwerkingsverband?

Nee

Ja

buitenlandse rechtsgebieden

Nee

Ja

Beschikt het kantoor over een of meerdere specialisme(n) (Estate planning e.d.)

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, wat is de naam
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Werkzaamheden
Worden er door het kantoor werkzaamheden verricht die betrekking hebben op

Zo ja, welke zijn dit

Worden er werkzaamheden aan derden uitbesteed
Zo ja, welke werkzaamheden betreft het en aan wie worden deze uitbesteed?
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Schadeverleden
Is/zijn er tegen u of uw kantoor, inclusief uw medewerkers, in de laatste 5 jaar voorafgaand
aan deze aanvraag (een) aanspra(a)k(en) tot schadevergoeding ingediend?

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, wat hield(en) deze aanspra(a)k(en) in

Is of zijn er betalingen verricht door u of uw verzekeraar
Zo ja, hoe hoog waren deze bedragen en hoe vaak is er uitgekeerd?
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Omstandigheden
Reeds bekende fouten, omstandigheden of (dreigende) aanspraken kunnen tot de beëindigingdatum van de huidige verzekering
bij de betreffende verzekeraar worden gemeld. De eventueel naar aanleiding van deze aanvraag af te sluiten verzekering geeft
geen dekking voor reeds bij u of een van uw kantoorgenoten of medewerkers bekende fouten, bekende omstandigheden of
bekende (dreigende) aanspraken voorafgaand aan het ingaan van de verzekering.
Bovenstaande geldt eveneens voor omstandigheden bekend bij u of uw kantoorgenoten die betrekking hebben op protocolvoorganger(s).

Zijn er thans omstandigheden bekend bij u, of één van uw kantoorgenoten en/of medewerkers,
waaruit een aanspraak tot schadevergoeding zou kunnen voortvloeien?

Nee

Ja

Zo ja, graag de bijzonderheden aangeven

(U kunt dit onder andere opmaken uit het feit dat er mondeling, telefonisch of schriftelijk is aangegeven dat (een) (rechts)
perso(o)n(en) voornemens is/zijn een klacht of aanspraak tegen u of anderen binnen uw kantoor in te dienen, dan wel het
niet eens te zijn met een door u of een van uw kantoorgenoten opgemaakte akte of andere handeling. Ook reeds bekende
fouten, waaruit een aanspraak zou kunnen voortvloeien worden hiertoe gerekend. Tenslotte kunnen ook arbeidsongevallen
en klachten van medewerkers aanleiding zijn tot een uiteindelijke aanspraak)
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Slotvragen

Strafrechtelijk verleden
Bent u of een andere notaris binnen uw kantoor of nevenvestiging, die als (mede)verzekerde op de aangevraagde verzekering
dient te worden opgenomen, in de afgelopen 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde strafmaatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
* Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of
poging(en) daartoe?

Nee

Ja

* wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe?

Nee

Ja

* overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

Nee

Ja

Wanneer één van de vragen met ja wordt beantwoord, wilt u dan aangeven om welk strafbaar feit het ging, of het tot een
rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het
niet tot een rechtszaak is gekomen, wilt u dan aangeven of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie,
en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie toezenden)

Faillissement, Surseance van Betaling
Bent u of een van uw kantoorgenoten ooit betrokken geweest bij een surseance van betaling,
faillissement of schuldsanering?

Nee

Ja

Zo ja, graag bijzonderheden vermelden

Overige informatie
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorafgaande vragen is
verstrekt?

Nee

Ja

Belangrijk. Leest u voor de ondertekening de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht aan het eind van dit
aanvraagformulier
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Ondertekening
De ondergetekende- bevoegd de kandidaat verzekeringnemer te vertegenwoordigen- verklaart alle vragen op dit aanvraagformulier volledig, nauwkeurig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen omstandigheden, welke moesten worden
meegedeeld, verzwegen of verkeerd aangegeven te hebben. Hij/zij aanvaardt dat dit aanvraagformulier de grondslag vormt
voor de verzekeringsovereenkomst. Hij/zij verklaart tevens kennis te hebben genomen van de privacyregeling en de toelichting
op de reikwijdte van de mededelingsplicht zoals aan het eind van het formulier opgenomen.

Datum
20

Handtekening

Naam van de ondertekenaar
Hoedanigheid

Door ondertekening van dit aanvraagformulier wordt de verzekeraar nog niet gebonden. Als de verzekeraar de aanvraag
honoreert, ontvangt u een offerte. De dekking gaat eerst in na ontvangst door de verzekeraar van de door u voor akkoord
getekende offerte.

Checklist bijlagen
Uittreksel handelsregister van de kamer van koophandel (zie vraag 1)
Afschrift polisvoorwaarden primaire verzekering (zie vraag 4)
Indien van toepassing: leverings- en dienstenvoorwaarden (zie vraag 6)
Indien van toepassing: organigram

Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door
ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht
op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsonderneming”
van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het:

Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Telefoon 070 – 3338777
www.verzekeraars.nl
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Ruimte voor toelichting
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Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1

Als aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig
mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten
van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij beantwoording is bovendien niet alleen
de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.
Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent
de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te
zeggen.
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Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of
een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het
strafrechtelijk verleden en de slotvraag ook voor:

•

de leden van de maatschap;

•

de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

•

de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

•

de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en –zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)- hun statutair
directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van meer dan 33,3% of meer.
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Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar
u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren,
moet u alsnog aan de verzekeraar meedelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
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In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering
bovendien de volgende uitgangspunten:

•

een niet beantwoorde of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;

•

de slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. De slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord,
indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager b.v. op grond van
de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot
hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van
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het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.
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