No Claim Verklaring
Verzekeringnemer:
Adres:
Postcode/Vestigingsplaats:
De ondergetekende, verklaart hiermede namens de directie van verzekeringnemer, dat verzekerden thans niet bekend zijn met aanspraken
tegen de verzekeringnemer, de verzekerde rechtspersonen en/of haar (voormalige) deelnemingen of verzekerden ingesteld, dan wel met
omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot aanspraken jegens de verzekeringnemer, de verzekerde rechtspersonen en/of haar
(voormalige) deelnemingen of de verzekerden.
Begripsomschrijvingen:
Onder aanspraak wordt verstaan:
Vordering tot vergoeding van schade tengevolge van een handelen of nalaten, ingesteld tegen verzekerde. Aanspraken, al dan niet tegen
meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien, worden als een
aanspraak beschouwd.
Onder omstandigheid wordt verstaan:
Feiten, waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan
verzekerde concreet kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan
voortvloeien en welke maatregelen door verzekerde zijn genomen om die mogelijke schade te voorkomen of te beperken.

Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
(te ondertekenen door een lid van de directie van de verzekeringnemer)

Handtekening

Privacyverklaring – Commercial Lines
Het privacybeleid van het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A, ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, kan geraadpleegd worden via https://www.aiginsurance.nl/
privacybeleid of u kunt een exemplaar aanvragen door te schrijven naar: AIG Europe, Netherlands, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK
Capelle aan den IJssel of per e-mail via: gegevensbescherming.nl@aig.com. Voordat u ons persoonlijke informatie over een andere persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anders zijn
overeengekomen): (a) deze persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en ons privacybeleid; en (b) (indien mogelijk) hun toestemming verkrijgen voor het delen van hun persoonlijke
informatie met ons in overeenstemming met het privacybeleid.

AIG Europe S.A. is an insurance company incorporated under the laws of Luxembourg with R.C.S. Luxembourg number B218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. http://www.aig.lu/
AIG Europe S.A. is a non-life insurer authorised by the Luxembourg Minister of Finance and supervised by the Commissariat aux Assurances.
The Dutch branch of AIG Europe S.A., also acting under its tradename AIG Europe, Netherlands, has its registered branch office at Chrystal Building B, Rivium Boulevard
216-218, (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Chamber of Commerce number: 71305491 Correspondence: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam Tel:
+31 (0)10 453 5455 VAT number: NL858662590B01 Bank account: NL09 ABNA 0254 0195 36 BIC: ABNANL2A
You can find our Privacy policy on http://www.aig.com/nl-privacybeleid.
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