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Let op: dit is een aanvraagformulier voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Management Consultants. 
Dit aanvraagformulier is alleen geschikt voor in Nederland gevestigde ondernemingen met een totale omzet tot EUR 
1.000.000,00 per jaar. 

Bedrijfsinformatie 

Bedrijfsnaam KVK-nummer 

Adres Website  

Intermediair      

Verzekerde hoedanigheid 
Verzekerd zijn de activiteiten van een (management)consultant. De volledige beschrijving staat in artikel 2.12 van de 
Algemene Voorwaarden BA 2016 MC. Let op dat de activiteiten van de kandidaat-verzekeringnemer passen binnen 
deze verzekerde hoedanigheid. 

Beroepsaansprakelijkheid 
Verzekerd 
bedrag 
per aanspraak 
en per jaar 

Gebaseerd op de totale omzet van aanvrager over het komende boekjaar. Vink de juiste box aan voor de 
gewenste optie. De genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting. 

< EUR 200,000 EUR 200,000 tot 
EUR 400,000 

EUR 400,000 tot 
EUR 600,000 

EUR 600,000 tot 
EUR 800,000 

EUR 800,000 tot 
EUR 1,000,000 

EUR    250,000 EUR    350 EUR    450 EUR    650 EUR    875 EUR    1075
EUR    500,000 EUR    425 EUR    550 EUR    800 EUR  1100 EUR    1350
EUR 1,000,000 EUR    525 EUR    675 EUR    950 EUR  1325 EUR    1625
EUR 2,500,000 EUR    750 EUR    950 EUR  1400 EUR  1900 EUR    2325

Indien een limiet boven EUR 2,500,000 is gewenst, of wanneer de omzet boven EUR 1,000,000 ligt, verzoeken wij u 
vriendelijk het standaard aanvraagformulier in te vullen. Deze kunt u aanvragen bij uw assurantietussenpersoon. 

Aanvullende Dekkingen 
Dubbele jaarlimiet beroepsaansprakelijkheid 
Tegen een premietoeslag van 10% kan het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar worden verdubbeld. 

Inloop  beroepsaansprakelijkheid 
Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden wij de mogelijkheid om aanspraken betreffende fouten gemaakt 
voor de ingangsdatum mee te verzekeren. Wij bieden een periode aan van 1 jaar tegen een eenmalige premie van 30 
procent van de jaarpremie. 

Indien er een voorliggende verzekering van kracht is geweest, is inloop automatisch en gratis meeverzekerd 
gedurende de looptijd van de voorliggende verzekering(en). 

N.B. Reeds bekende aanspraken blijven uitgesloten van dekking. 

Bedrijfsaansprakelijkheid 
De aangeboden dekking voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt naast zaak- en personenschade eveneens 
dekking voor werkgeversaansprakelijkheid conform artikel 7:611 BW. Standaard wordt 3 jaar inloopdekking geboden. 

Verzekerd bedrag 
EUR 2,500,000 
per aanspraak en 
EUR 5,000,000 
per jaar 

Gebaseerd op de totale omzet van aanvrager over het komende boekjaar, vink de juiste box aan voor de 
gewenste optie. De genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting. 

< EUR 200,000 EUR 200,000 tot 
EUR 400,000 

EUR 400,000 tot 
EUR 600,000 

EUR 600,000 tot 
EUR 800,000 

EUR 800,000 tot 
EUR 1.000.000 

EUR    50 EUR    75 EUR    100  EUR    125   EUR    150  

Algemene verzekeringsvoorwaarden en eigen risico 
Beroepsaansprakelijkheid BA 2016 MC Eigen risico Geen 

Bedrijfsaansprakelijkheid AVB 2014 + Clausules AVB-1, AV.1, 
G.44, G.1, C.28, F.2, C.1, C.29

Eigen risico EUR 250 per aanspraak voor 
zaakschade 
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Aanvullende dekkingen 
Dubbele jaarlimiet beroepsaansprakelijkheid JA      NEE  
Bedrijfsaansprakelijkheid  JA      NEE 
Inloop beroepsaansprakelijkheid JA      NEE

Verklaring 
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming te 
tekenen en deze te binden, verklaart, 

JA  NEE 
- met betrekking tot de aangevraagde aansprakelijkheidsverzekering niet bekend te zijn met enige

aanspraken en/of omstandigheden die tot een aanspraak tot schadevergoeding kunnen leiden.
- dat kandidaat-verzekeringnemer geen vestiging, een dochteronderneming, deelneming of joint venture 

heeft of zaken doet (met partijen) in Syrië, Cuba, Soedan, Iran, Myanmar (voorheen Birma) en/of Noord-
Korea.

- dat een dergelijke verzekering ten behoeve van de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van 
één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het verleden niet is geweigerd of
opgezegd.

- dat de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaars in het verleden niet
aansprakelijk is gesteld.

- dat de onderneming, of de vroegere onderneming van u of van één van de directeuren, vennoten,
bestuurders en/of eigenaars niet betrokken zijn (geweest) bij een faillissement of surseance van betaling.

- dat de kandidaat-verzekeringnemer in de laatste 8 jaar niet in aanraking is geweest met politie of justitie in
verband met strafbare feiten.

Slotverklaring 
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming te 
tekenen en deze te binden, verklaart geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben 
verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 B.W.). Met een belangrijk 
aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico zal beïnvloeden. 

Dit formulier, inclusief alle verklaringen dienen als basis van de verzekering en maken derhalve onderdeel uit van de 
verzekeringsovereenkomst. Middels ondertekening van het formulier verklaart ondergetekende dat de in dit formulier 
genoemde algemene verzekeringsvoorwaarden ter hand gesteld zijn. 

Ondertekening 

Ingangsdatum : ........................................................... 

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

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

Handtekening : ........................................................... 

De geldigheidstermijn van het aanvraagformulier loopt tot 1 januari 2018 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u zenden aan de Broker Service Desk: BSD_NL@aig.com. 
Wanneer u op basis van de bovengenoemde criteria niet in aanmerking komt voor acceptatie binnen het quotepad, 
kunt u contact opnemen met uw assurantietussenpersoon voor een maatwerkofferte. 

Persoonsgegevens 
De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, Netherlands (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 postadres Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. 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/nl-privacybeleid. 
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