
Inventarisatieformulier D&O
Algemene gegevens van de kandidaat-verzekeringnemer

Financiële gegevens van verzekeringnemer

Structuur verzekeringnemer

Claims en omstandigheden

 Kandidaat-verzekeringnemer:

 Kvk-nummer:

 Hoofdadres:

 Website:

 Ik stem ermee in dat alle mededelingen in het kader van deze verzekering elektronisch aan mij worden gedaan.

 Uitgebreide activiteiten omschrijving van de groep van verzekeringnemer en dochtermaatschappijen:

 Eigen vermogen*:

 Resultaat*:  

 Balanstotaal:

 Immateriele activa(waaronder goodwill):

 Totale omzet laatste boekjaar:

* bij een negatief eigen vermogen en/of een negatief resultaat ontvangen wij graag het meest recente geconsolideerde jaarverslag.

Heeft kandidaat-verzekeringnemer dochtermaatschappijen buiten Nederland* Ja Nee

Heeft kandidaat-verzekeringnemer dochtermaatschappijen buiten de EU* Ja Nee

* indien deze vraag met Ja is beantwoord ontvangen wij graag een organogram waarin duidelijk is aangegeven in welke landen de vestigingen zijn ingeschreven.
 Tevens dienen wij de omzetgegevens van deze vestigingen te ontvangen. 

Is er ooit een claim ingesteld tegen, of een aansprakelijkstelling geweest van, een bestuurder of commissaris  Ja Nee 
van de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen?

Is de aanvrager (na onderzoek binnen de rechtspersoon en haar dochtermaatschappijen) zich bewust van een  Ja Nee 
omstandigheid welke mogelijkerwijs aanleiding zou kunnen geven tot een claim tegen één van de bestuurders  
en/of commissarissen van de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen?

Bestaan er andere gegevens die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn? Ja Nee

Indien één van deze vragen met Ja beantwoord wordt ontvangen wij hierop graag een uitgebreide toelichting.



Ondertekenen

Verklaring
Ondergetekende, bevoegd voor de onderneming te tekenen, verklaart 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 geheel juist te hebben voorgesteld. Tevens verklaart 
ondergetekende een exemplaar van de Algemene voorwaarden ter hand is 
gesteld. Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve 
onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. Ondergetekende 
zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke 
verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu voor of 
na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.

 Naam: E-mailadres:

 Titel: Plaats:

 Handtekening: Datum:
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