Aanvraagformulier
BusinessGuard - Aansprakelijkheidsverzekering
voor Bestuurders & Commissarissen
(VOOR RECHTSPERSONEN MET NOORDAMERIKAANSE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
ENGELSTALIG AANVRAAGFORMULIER WORDEN INGEVULD!)

MOET

HET

Gegevens aanvrager
1. Naam te verzekeren rechtspersoon:
2. Statutaire vestigingsplaats:
3. Aard van activiteiten:
4. Datum van oprichting:
5. Gaarne de volgende informatie:
(a) Totaal aantal aandelen
(b) Aantal aandeelhouders
(c) Aantal aandelen dat gehouden wordt door
bestuurders en commissarissen
(zowel direct als indirect)
6. Houdt enig persoon, familie of organisatie meer dan 15% van de aandelen van de
rechtspersoon?

Ja

Nee

(indien “JA" - details)

7. (a) Heeft de rechtspersoon vastomlijnde plannen tot
deelneming, acquisitie, overname of fusie?
(b) Is de rechtspersoon zich bewust van een mogelijke
overname door een andere rechtspersoon?
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Ja

Nee

Ja

Nee
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(c) Overweegt de rechtspersoon op korte termijn aandelen
publiekelijk aan te bieden in Nederland of daarbuiten?

Ja

Nee

(a) Genoteerd aan een Nederlandse beurs?

Ja

Nee

(b) Genoteerd aan een buitenlandse beurs?

Ja

Nee

Ja

Nee

(indien a,b of c "JA" - details)

8. Zijn de aandelen van de rechtspersoon:

Gaarne details
(c) Op een ander manier verhandelbaar?
Gaarne details
9. (a) Aantal te verzekeren personen in de Raad van Bestuur en in de Raad van
Commissarissen en hun gegevens:

(b) Aantal bestuurders en commissarissen van alle dochtermaatschappijen niet
opgenomen onder 9.a):

10. Heeft de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen in de laatste 18 maanden een
bedrijf overgenomen of opgericht dan wel is een fusie aangegaan met een ander bedrijf?
(Gaarne details)

11. Heeft de rechtspersoon een vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint-venture
in één van de volgende 9 landen:
Syrië
 Ja  Nee
Iran
 Ja  Nee
Cuba
 Ja  Nee
Myanmar (voorheen Birma)  Ja  Nee
Soedan
 Ja  Nee
Noord-Korea
 Ja  Nee
De Krim (Oekraїne)  Ja  Nee
Wit Rusland
 Ja  Nee
Zimbabwe
 Ja  Nee
Indien “ja”, gaarne toelichting welke omzet aldaar gemaakt wordt en welke activiteiten er
plaats vinden.
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12. Heeft de rechtspersoon of één van haar bestuurders of commissarissen ooit een
verzekering gehad voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Ja
(a)

Verzekeraar

(b)

Verzekerd bedrag

(c)

Vervaldatum

Nee

(indien "JA" - details)

13. Is de rechtspersoon in het verleden een bestuurders & commissarissen
aansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd?

Ja

Nee

(indien "JA" - details)

Limieten
14. Gevraagde limiet(en):

Claims Informatie
15. Is er ooit een claim ingesteld tegen, of een aansprakelijkheidstelling geweest van, een
bestuurder of commissaris van de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen?

Ja

Nee

(indien "JA" - details)

16. Is de aanvrager (na onderzoek binnen de rechtspersoon en haar dochtermaatschappijen)
zich bewust van een 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?

Ja
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Nee

(indien "JA" - details)

3 van 4

17. Bestaan er andere gegevens die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn?

Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd zijnde voor de rechtspersoon te tekenen en
deze te binden, verklaart de vorenstaande vragen volledig 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.
Dit ingevuld vragenformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve onderdeel
uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.
Ondertekende 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.
WIJ VERZOEKEN U EEN EXEMPLAAR VAN HET LAATSTE JAARVERSLAG BIJ TE SLUITEN

Handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur
of de Algemeen Direkteur:

Plus:
Handtekening lid Raad van Bestuur:

Datum:

Plaats:

Persoonsgegevens
De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door het Nederlandse bijkantoor van
AIG Europe Limited (hierna « AIG ») gevestigd op het hieronder vermelde adres, gebeurt in overeenstemming met de
Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen (‘Gedragscode”). AIG is de verantwoordelijke voor
deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, waaronder
het evalueren van risico’s, het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het
voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde AIG toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
In het kader van de activiteiten van AIG, en ten behoeve van de goede dienstverlening, kan AIG de Gegevens
doorgeven naar andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan
onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen
buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland.
Ten aanzien van deze doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking
van de Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens indien U zich daartegen verzet, kunnen
uw Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een
recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw
Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan u AIG schriftelijk contacteren op het adres Crystal Building B,
Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG uw
Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op http://www.aig.com/nlprivacybeleid.
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