Aanvraagformulier rechtsbijstandverzekering
Let op!
De verzekering wordt afgesloten per rechtspersoon. Heeft je Scoutinggroep meerdere
rechtspersonen, zoals een beheerstichting naast je groepsvereniging, dan kun je die extra
rechtspersoon of rechtspersonen op de polis laten bijtekenen. Gebruik per rechtspersoon een
aanmeldformulier, maar geef aan of bijtekenen op een andere polis gewenst is. Er wordt een toeslag
voor deze “extra” rechtspersoon gerekend.
Als ingangsdatum houden wij aan de dag waarop wij deze aanvraag hebben ontvangen.
Afsluiten nieuwe rechtsbijstandverzekering
Bijtekenen van onderstaande
rechtspersoon op bestaande verzekering
Zo ja, polisnummer bestaande verzekering

:

ja/nee*

:
:

ja/nee*

1. Gegevens verzekeringnemer
Naam Scoutinggroep
Groepsnummer
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer / Mobiel
Bank- of gironummer van de vereniging
Inschrijving Kamer van Koophandel

:
:
:
:
:
:
:
:

2. Aard van de werkzaamheden
Wilt u een korte omschrijving geven van de aard van de werkzaamheden, die uw
stichting/vereniging uitoefent

3. Omvang van de stichting/vereniging
Hoeveel werknemers heeft de
stichting/vereniging in loondienst?
Hoeveel leden zijn bij de
stichting/vereniging ingeschreven

:
:

4. Onroerend goed
Wij verlenen dekking voor het onroerende goed dat de stichting/vereniging voor de uitoefening van
haar activiteiten in gebruik heeft, mits u dit volledig aan ons doorgeeft. U kunt dit hieronder doen.
Hoofdvestiging
Straat
Postcode en plaats
Is het pand: in eigendom / verhuurd /
gedeeltelijk verhuurd
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:
:
:

___________________________________
___________________________________
ja/nee*

Ander onroerend goed in gebruik
Zo ja, straat
Postcode en plaats
Is het pand: in eigendom / verhuurd /
gedeeltelijk verhuurd

:
:
:
:

ja/nee *

ja/nee*

Ander onroerend goed (nog) niet in eigen gebruik
Nieuwbouw valt niet standaard onder de dekking. Als u nieuwbouwplannen heeft, kunnen wij u een
aparte dekking voorstellen.
Heeft u nieuwbouwplannen, waarvoor u
een voorstel wilt?

:

ja/nee *

5. Algemene vragen
Heeft de stichting/vereniging in de afgelopen drie jaar een of meer
- arbeidsconflicten gehad
- geschillen ondervonden met de overheid
- problemen met leveranciers gehad, waarbij juridische bijstand nodig was
- andere geschillen ondervonden, waarbij juridische bijstand nodig was
- is de stichting /vereniging of een van de eindverantwoordelijken ooit
strafrechtelijk veroordeeld geweest?
- heeft een rechtsbijstandsverzekeraar de stichting/vereniging de verzekering
ooit opgezegd, bijzondere voorwaarden gesteld of een aanvraag geweigerd?

:
:
:
:
:

Ja/nee *
Ja/nee *
Ja/nee *
Ja/nee*
Ja/nee*

:

Ja/nee*

Indien een of meerdere vragen met ja beantwoord is, dan graag hieronder (of in een aparte bijlage)
een toelichting:

6. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart niet bekend te zijn met de feiten en/of omstandigheden, die aanleiding
kunnen geven tot een geschil, procedure of rechtsprobleem, waarvoor door hem/haar een beroep op
de aangevraagde rechtsbijstandverzekering zou kunnen worden gedaan, of die anderszins, bij de
beoordeling van het risico door de verzekeraar, van belang zouden kunnen zijn.
Plaats
Datum
Handtekening

:
:
:

(De opgegeven persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen
worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is
een privacyreglement van toepassing. Aan melding van deze registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 26 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage).
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Formulier voldoende gefrankeerd verzenden naar:
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Ondernemingen.team1@aon.nl
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