Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat

Ingangdatum

________-________-_______________ AOV doorlopend voor drie jaar

Opname in Gezond Werken Pakket? □ ja □ nee

Zo ja, pakketnummer _________________________________

1. Gegevens tussenpersoon
Kantoornaam
_________________________________Tussenpersoonnummer ___________________________
Contactpersoon
_________________________________Telefoonnummer _________________________________
2. Kandidaat-verzekerde
Achternaam
_________________________________ Voorletter(s)
Adres
_________________________________ Huisnummer
Postcode
_________________________________ Woonplaats

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Geboortedatum
_________________________________ Geslacht
Burgerservicenummer _________________________________ Nationaliteit
Telefoonnummer
_________________________________ E-mail

□ man □ vrouw
__________________________________
__________________________________

□ Ondernemer/DGA □ in loondienst
3. Verzekeringnemer (indien gelijk aan kandidaat-verzekerde kunt u verder met vraag 4)
Achternaam
_________________________________ Voorletter(s)
_________________________________
Adres
_________________________________ Huisnummer
_________________________________
Postcode
_________________________________ Woonplaats
_________________________________
Telefoonnummer
_________________________________ E-mail
_________________________________
Relatie tot kandidaat-verzekerde _______________________________________________________________________
4. Gewenste dekking
a. Soort dekking

□ Ongevallen
□ ongevallen en ziektes, behalve psychische aandoeningen
□ Ongevallen en ziektes inclusief psychische aandoeningen

b. Verzekerd bedrag Eerste jaar
Tweede jaar
c. Klimming

€ __________________________________
€ __________________________________

Verzekerd bedrag

Uitkering

d. Tariefvorm

□ gelijkblijvend
□ 2% stijging
□ 3% stijging
□ stijging volgens CBS-index
□ gelijkblijvend
□ 2% stijging
□ 3% stijging
□ combi (leeftijdsafhankelijk)

e. Mate arbeidsongeschiktheid bij begin uitkering □ 25%
f. Gewenste eindleeftijd
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□ 50 jaar
□ 62 jaar

□ standaard

□ 50%

□ 80%

□ 55 jaar
□ 65 jaar

□ 57 jaar
□ 66 jaar

□ 60 jaar
□ 67 jaar
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□ Nee
Zo ja, welke uitkeringsduur? □ 5 jaar*
□ 67 jaar**

g. Afwijkende uitkeringsduur van eindleeftijd

h. Bij eerstejaarsrisico: eigen risicotermijn

Alleen na-eerstejaarsrisico? Eigen risicotermijn

□ Ja
□ 10 jaar*

□ 14 dagen □ 30 dagen
□ 180 dagen
□ geen

□ 65 jaar**

□ 66 jaar**

□ 60 dagen

□ 90 dagen

□ 365 dagen (totaal 2 jaar eigen risico)

* Alleen mogelijk als zowel het eerstejaars als het na-eerstejaarsrisico wordt verzekerd. De uitkering eindigt altijd uiterlijk op 67-jarige
leeftijd. De eigen risicotermijn wordt in mindering gebracht op de uitkeringsduur.
** Deze uitkeringsduur is alleen mogelijk bij het combitarief. Deze uitkeringsduur geldt alleen als verzekerde minimaal 5 jaar voor de
eindleeftijd arbeidsongeschikt wordt. Het uitkeringspercentage wordt na de eindleeftijd niet meer verhoogd. Als de
arbeidsongeschiktheid minder dan 5 jaar voor de eindleeftijd ontstaat, dan is de uitkeringsduur gelijk aan de eindleeftijd. De eigen
risicotermijn wordt in mindering gebracht op de uitkeringsduur.

5. Premiebetaling
Welke betalingstermijn wenst u?

jaarbetaling
halfjaarbetaling (premietoeslag 3%)
kwartaalbetaling (premietoeslag 5%)

.

maandbetaling (premietoeslag 6%)
Rekeningnummer _____________________________________

6. Financiële gegevens
Onderstaande vragen gaan over gegevens van de kandidaat-verzekerde van zijn of haar bedrijf.
Onderdelen b en e hoeft u niet in te vullen als u in loondienst werkt.
a. Gemiddeld brutojaarinkomen

□ afgelopen jaar _____________________________________
□ 2 jaar geleden _____________________________________
□ 3 jaar geleden _____________________________________

b. Rechtsvorm bedrijf

□ Eenmanszaak

□ VOF

□ BV/NV/CV

Wij verzoeken u vriendelijk een door een bank of accountant goedgekeurd ondernemersplan mee te sturen, als:
- u niet van ten minste twee volle jaren de financiële gegevens kunt laten zien,
- het verzekerde bedrag voor het eerste- en/of na-eerstejaarsrisico hoger is dan € 20.000,-

□ Nee
□ Ja
c. Is uw inkomenspositie de laatste 3 jaar gewijzigd?
Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
□ Ja
d. Heeft u ergens anders arbeidsongeschiktheidverzekeringen lopen of aangevraagd? □ Nee
Zo ja, waar?
_____________________________________________________________________
Voor welke verzekerde bedragen? _____________________________________________________________________
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Als u al een lopende verzekering heeft, sinds wanneer heeft u deze verzekering? __________________________
e. Vormen de aangevraagde verzekerde bedragen, samen met ergens anders lopende verzekeringen
tegen arbeidsongeschiktheid minder of gelijk aan 80% van de huidige winst/het winstaandeel uit

□ Nee

□ Ja

f. Neemt u een bestaande onderneming over?
g. Zo nee, heeft u een bedrijfsplan dat positief is veroordeeld door een financieel

□ Nee

□ Ja

deskundige (uw bank of accountant)?

□ Nee

□ Ja

onderneming, respectievelijk het huidige bruto inkomen uit arbeid?
Uitsluitend voor startende ondernemers:

7. Beroeps- en bedrijfsgegevens
Onderdelen b, h en k hoeven niet ingevuld te worden als u in loondienst werkt.
a. Naam bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats

_________________________________
_________________________________
_________________________________

b. Ondernemer sinds
Datum inschrijving Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

_________________________________
_________________________________
_________________________________

c. Welk beroep oefent u uit?

_________________________________

d. Waaruit bestaan uw werkzaamheden binnen uw onderneming in een gemiddelde werkweek?
(De totaalverdeling moet gelijk zijn aan 100%).
Administratief, leidinggeven, commercieel, toezicht houden, adviseren _________________________________%
Reizen, surveilleren, verkopen, onderwijzen
_________________________________%
Handenarbeid, chauffeuren, rij-instrueren, sport-instrueren
_________________________________%
Gemiddeld aantal uren dat per week wordt gewerkt
e. Heeft u een hbo- of wo-opleiding voltooid?

______________________________uren

□ Nee

□ Ja

f. Welke diploma’s/vakdiploma’s en certificaten heeft u?

___________________________________

g. Welke beroepswerkzaamheden heeft u in het verleden verricht?

___________________________________

h. Sinds wanneer oefent u als zelfstandig ondernemer uw huidige beroep uit? ______________________________
i. In welke branche is uw onderneming werkzaam?

___________________________________

j. Welk soort product/dienst levert uw onderneming?

___________________________________

k. Hoeveel personeel heeft u gemiddeld in dienst?

___________________________________

l. Is uw onderneming een seizoenbedrijf?
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Zo ja, wat is de seizoenperiode?
Wat doet u buiten deze periode?

___________________________________
___________________________________

□ Nee
□ Ja
m. Verricht u buiten uw onderneming nog beroepsmatige werkzaamheden?
Zo ja, welke? __________________________________________________________________________________________
n. Verblijft u, al dan niet beroepshalve, veel in het buitenland?
Zo ja, gemiddeld hoeveel aaneengesloten dagen per jaar?

□ Nee

□ Ja

______________________

8. Acceptatievoorwaarden, slotvragen
Is u, of één van de andere verzekerden, ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of op bijzondere
voorwaarden aangegaan of verlengd?
Nee
Ja
Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u, of van een verzekerde, die
binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren
risico als de persoon van aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van deze
verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?
Nee
Ja
Heeft u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?
Nee
Ja
In geval u een van deze vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, verzoeken wij u vriendelijk dit hieronder toe te
lichten:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Faillissement e.d.
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest of momenteel
betrokken bij een faillissement, een surséance van betaling of een schuldsanering?
□ Nee
□ Ja Zo ja, kunt u dat toelichten?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Vorige verzekeringen
Is er eerder al een arbeidsongeschiktheids-, levens-, ongevallen- of ziektekostenverzekering ten behoeve van
kandidaat-verzekerde aangevraagd?
□ Nee
□ Ja Zo ja, soort verzekering(en) vermelden
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Werd een dergelijke verzekering ooit geweigerd, opgezegd, onder beperkende voorwaarden of tegen
premieverhoging geaccepteerd?
□ Nee
□ Ja Zo ja, door welke maatschappij(en), wanneer en waarom?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Strafrechtelijk verleden
Let op: als d e kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschappij of (commanditaire) vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting onder punt 2 omschreven personen.
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling, bedrog,
oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;

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;

een misdrijf in het verkeer;

overtreding van de wet wapens en munitie, de opiumwet, de wet economische delicten?

□ Nee

□ Ja

Zo ja, geef dan aan 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, geef dan aan 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 zenden.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling
van deze verzekeringsaanvraag voor Nedasco van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van
een van de voorgaande vragen is verstrekt?
□ Nee
□ Ja Zo ja, welke informatie is dat? U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de
directie zenden.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt Nedasco B.V. om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruikt Nedasco B.V. voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een
verzekeringsovereenkomst
of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Wij communiceren, zowel mondeling als
schriftelijk, in het Nederlands. De verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de
uitvoering van de verzekering eerst voorleggen aan Nedasco B.V.. Als de beslissing van Nedasco B.V. voor de
verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze het geschil voorleggen aan de
rechter.
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Door ondertekening verklaart tekenbevoegde de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben
beantwoord. Geen omstandigheden die voor de verzekeraar bij het aangaan van de
verzekeringsovereenkomst van belang kunnen zijn, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld. Door
ondertekening verklaart tekenbevoegde akkoord te gaan met de verzekeringsvoorwaarden. Deze
voorwaarden kunt u downloaden op www.nedasco.nl.
Naam tekenbevoegde
Functie tekenbevoegde
Datum
Plaats

de heer
mevrouw
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Handtekening

_______________________________________________________________

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 en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Vragen
waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 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 mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de
aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.
2.

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 strafrechtelijke verleden, opgezegde verzekeringen en de
slotvraag, ook voor:

de leden van de maatschap;

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

de statutaire 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 33,3%.

3.

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een
opgelegde (straf)maatregel, 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;

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

overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten?

Zo ja, geef dan aan 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, geef dan aan
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 zenden).

4.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:

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

de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien
daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan aanvrager, bij voorbeeld 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
het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

5.

Indien u niet of 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 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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