
Zurich is al jarenlang toonaangevend op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen ten behoeve van bestuurders, 
commissarissen en toezichthouders. De schadeafdeling heeft gedurende deze periode al vele malen bewezen een klantgerichte en 
betrokken partner voor bestuurders te zijn.

Naast het feit dat Zurich een sterke en solide verzekeraar is, maken zij het verschil met scherpe premies, ruime voorwaarden en 
wereldwijde dekking:

•  kosten van verweer 50% bovenop het verzekerde bedrag
•  indien langer dan 3 jaar bij Zurich verzekerd dan 5 jaar gratis uitloop i.g.v. bedrijfsbeëindiging/surseance/faillissement
•  onderlinge aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders niet uitgesloten
•  kosten verbonden aan een officieel door overheid of andere (toezichthoudende/regelgevende) instantie ingesteld onderzoek tot 

10% van de verzekerde som tot € 250.000
•  een separate additionele limiet van 10% van het verzekerd bedrag in geval van beslaglegging.
•  een additionele limiet voor commissarissen en toezichthouders van 20% van het verzekerd bedrag bovenop het verzekerd bedrag
•  bestuurs- of toezichthoudende functies, die op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer worden uitgeoefend bij andere 

organisaties, zijn meeverzekerd.
•  automatische gratis uitlooptermijn van 5 jaar voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen

Voor organisaties met een balanstotaal van niet meer dan € 25.000.000 bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van een 
verkort aanvraagformulier.

Verzekerd bedrag Premie

€ 250.000 € 350

€ 500.000 € 400

€ 1.000.000 € 550

€ 2.500.000 € 950

De premies zijn jaarpremies, exclusief  € 10 poliskosten en assurantiebelasting

Parameters:
1.  Het moet gaan om een rechtspersoon (Stichting, Vereniging of B.V.).
2.  Het balanstotaal bedraagt niet meer dan € 25.000.000.
3.  De rechtspersoon bestaat minimaal 2 jaar.
4.  De rechtspersoon heeft geen negatief eigen vermogen op het moment van aangaan van de verzekering.
5.  Een eventueel nettoverlies in de afgelopen 2 jaren is niet groter dan het huidige eigen vermogen.
6.  Het betreft géén voetbalvereniging, financiële instelling (o.a. pensioeninstellingen), biotech, hightech, makelaar, accountant, 

financieel adviseur, beursgenoteerde onderneming of onderneming met buitenlandse vestigingen.

Om deze verzekering af te sluiten gelden de hiervoor beschreven parameters. Indien men niet binnen deze parameters valt, bestaan 
er wellicht toch mogelijkheden. Dit vereist mogelijk aanvullende informatie en zal apart worden beoordeeld. 

Algemene gegevens

Naam verzekeringnemer : ..................................................................................................................................................................................

Adres :  .................................................................................................................................................................................

Website : ..................................................................................................................................................................................

Inschrijfnummer KvK : ..................................................................................................................................................................................
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1. Financiële gegevens

Boekjaar 20… Boekjaar 20…

Balanstotaal € € 

Eigen vermogen / reserve € € 

Kortlopende schulden € € 

Vlottende activa € € 

Netto resultaat € € 

2. Vragen over eerdere verzekeringen/aanspraken
Is ooit tegen een bestuurder, toezichthouder of commissaris een vordering ingesteld, of heeft ooit iemand aangekondigd dit te  
zullen doen?

  Nee   Ja

Zijn de vereniging/stichting en/of de bestuurders/toezichthouders/commissarissen op de hoogte van feiten, waarvan kan worden 
aangenomen dat deze kunnen leiden tot een aanspraak?

  Nee   Ja

Is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering al eens afgewezen of geweigerd?
  Nee   Ja

Heeft verzekeringnemer of één van haar deelnemingen vestigingen buiten Nederland?
  Nee   Ja

Indien u een of meer vragen met ja hebt beantwoord, dient u dit schriftelijk toe te lichten in een afzonderlijke brief.

3. Overige vragen
Wat is het gewenste verzekerd bedrag per aanspraak (tevens per verzekeringsjaar)?

  € 250.000   € 1.000.000 
  € 500.000   € 2.500.000

Wat is de gewenste ingangsdatum van de verzekering? ................................................................................................................................................

4. Ondertekening
Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen 
en verklaringen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en vormen daarmee één geheel.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechtspersoon te tekenen en deze te binden en de vorenstaande 
vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te 
hebben verzwegen of niet juist te hebben voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v.). Met een belangrijk aspect 
wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico zal beïnvloeden.

Plaats : .......................................................................................................................................................................

Datum : .......................................................................................................................................................................

Handtekening(en) van de daartoe bevoeg-

 

    de functionaris(sen) van de aanvrager(s) : ................................................................................................................................................................................

Intermediair : .......................................................................................................................................................................
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Ultimate Benificial Owner (UBO)
Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer en/of  
zijn er UBO's die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?

 Nee

 Ja, vul dan dit http://web.mijnturien.nl/resources/nieuwsbrief/ubo.pdf formulier in.

Toelichting
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 de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de 
aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering.
Vragen waarvan u het antwoord al bij Zurich bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en 
omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Zurich u heeft bericht over zijn 
definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Zurich mededelen, 
indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, 
kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Zurich heeft 
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Zurich tevens het 
recht de verzekering op te zeggen.

Informatie voor verzekeringnemer/verzekerde
Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor is een onderneming naar Iers recht, gereguleerd door de Irish Financial Regular (IFSRA) – 
Statutaire zetel: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, ingeschreven in Ierland onder het nummer 13460. In Nederland handelt 
zij onder de naam Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag. Zurich is lid van het Verbond 
van Verzekeraars. Op de verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Zurich, is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van 
Zurich en/of tot het KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en/of financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. 
Deze worden door Zurich en/of Turien & Co. Assuradeuren verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringen 
en/of financiële diensten 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 cliëntenbestand. Op de verwerking is de gedragscode 
“Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. Deze gedragscode ligt op het kantoor van 
Zurich ter inzage.

Bedenktijd
Op deze aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de 
polisvoorwaarden hebt ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:
•  de bedenktijd bestrijkt een termijn van zeven kalenderdagen;
•  de bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden hebt ontvangen;
•  de verzekering moet een contracttermijn van ten minste één jaar hebben;
•  wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de 

verzekering nooit heeft bestaan;
•  op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat vóórdat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de 

bedenktijd niet van toepassing.

Geldigheid
Dit aanvraag- en acceptatieformulier is geldig tot 1 januari 2018.
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