Aanvraag C.A.R. - verzekering
doorlopend op basis van vaste premie

Tussenpersoon:
Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
9000 AA Grou
Tel.:0566-622806
Fax:0566-621961
info@mfa.nu

Deze verzekering is van toepassing op bouwgerelateerde bedrijven waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 3 250.000.

Fortis ASR
Schadeverzekering N.V.
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00
Fortis Bankrekening 86.95.33.843 of
Postbankrekening 6681
t.n.v. Fortis ASR Betalingscentrum B.V.

1 Adresgegevens
a. Naam aanvrager
b. Adres
c. Postcode en woonplaats
d. Telefoonnummer
e. (Post)bankrekening
f.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

g. Gewenste ingangsdatum van de verzekering

2. Samenstelling van het bedrijf
a. Sinds wanneer bestaat het bedrijf?
b. Wie voert de directie?
c. Hoeveel personen zijn er doorgaans in dienst?
d. Soort bedrijf (aankruisen wat van toepassing is)

Aannemer burgerlijke en utiliteitsbouw

			

Aannemer onderhoudswerk / verbouwingen

			

Aannemer staalconstructies

			

Bouwkundig klussenbedrijf

			

installatiebedrijven (excl. machinebouw)

			

Installatie systeemwanden en systeemplafonds

			

Metselaar / voegbedrijf

			

Stukadoor

			

Tegelzetbedrijf

			

Timmerman

3. Omzet
a. Hoe groot was de jaaromzet in de afgelopen
twee jaren?

in

:±1

in

:±1

b. Hoe groot schat u de jaaromzet voor het
eerstvolgende jaar?

±1

4. Jaarpremie
Deze verzekering is gebaseerd op basis van de volgende rubrieken en verzekerde bedragen tegen een jaarpremie van 3 500.
a. Rubriek A1 Het werk

1 50.000

b. Rubriek A3 Bestaande eigendommen opdrachtgever 1 50.000
c. Rubriek A4 Eigendommen bouwdirectie en personeel 1 12.500
d. Rubriek A5 Transport van bouwcomponenten

1 20.000

e. Rubriek B1 Aansprakelijkheid

1 500.000

f.

Wilt u in de verzekering een dekking opnemen voor
rubriek A2 Hulpmateriaal voor 1 10.000 tegen een
meerpremie van 1 100 per jaar?

Ja		

Nee

5. Eigen risico

52485 (04-07)

Het eigen risico bedraagt 1 500 per gebeurtenis, echter voor schade door diefstal en/of vandalisme is dit 1 1.000 per gebeurtenis.
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6. Komen bij de werkzaamheden activiteiten voor zoals
a. Hei-, puls-, boor-, of trilwerk voor paalfunderingen
of damwanden?
b. Bemaling?
c. Aanleg van kelders?
d. Ontgravingen onder het aanlegniveau van
naastliggende fundaties?
e. Bouwtijd langer dan 12 maanden?

Tussenpersoon:
Midden Friesland Assurantien
Ja		
Nee
Postbus 5
Ja		
Nee 9000 AA Grou
Ja		
Nee Tel.:0566-622806
Fax:0566-621961
info@mfa.nu
Ja		

Nee

Ja		

Nee

Ja		

Nee

Nee		

Ja, en wel de volgende schade(n):

Nee		

Ja

Nee		

Ja

Nee		

Ja

7. Aansprakelijkheidsverzekering
Heeft het bedrijf een algemene
aansprakelijkheidsverzekering?
Zo ja:
a. Bij welke maatschappij?
b. Voor welk verzekerd bedrag?
c. Onder welk polisnummer?

8. Schadeverleden
a. Hebt u eerder schade geleden waartegen de aangevraagde verzekering nu dekking moet bieden?
b. Is aan u of (een van) de medeverzekerde(n) ooit een
verzekering geweigerd of opgezegd?
Zo ja, wanneer, welke verzekering, door welke
verzekeraar en om welke reden?
c. Hebt u feiten te melden omtrent een strafrechtelijk
verleden van u, het bedrijf, een (mede)bestuurder
van het bedrijf of een (mede)verzekerde, die binnen
de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen?

9. Overige mededelingen
Hebt u verder nog iets mede te delen over het te
verzekeren risico, over uw persoon en/of
medeverzekerde(n) dat voor het beoordelen van deze
verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn?
Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden.

Betaling vindt plaats aan:
de tussenpersoon
Fortis ASR per

Fortis ASR Maandrekening

		

acceptgiro

		

automatische incasso (machtiging bijvoegen)
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Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden volledig en juist zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te zullen

Tussenpersoon:
Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
Belangrijk
9000 AA Grou
Tel.:0566-622806
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze
worden door Fortis ASR verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overFax:0566-621961
eenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen;
voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In
info@mfa.nu
nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen.

verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Fortis ASR uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
Fortis ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe
leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering liggen ter inzage bij Fortis ASR. U ontvangt deze samen
met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u bovendien nu reeds worden toegezonden.
Plaats

Datum													

Tussenpersoon
Relatienummer:

/3

Handtekening verzekeringnemer

