Aanvraagformulier Milieuschadeverzekering
ASR Schadeverzekering N.V.

Dit formulier betreft:

aanvraag van een nieuwe verzekering

		

wijziging van bestaande verzekering met polisnummer:

Ingangsdatum verzekering:
Contractduur

5 jaar

Is over de aanvraag al eerder informatie verstrekt en/of
met ons gevoerd?

nee		

3 jaar (5% premietoeslag)

1 jaar (10% premietoeslag)

ja, met wie

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

datum							

Loopt bij ASR Verzekeringen een brand- of
aansprakelijkheids verzekering ten behoeve van

ja, polisnummer			

het aanvragende bedrijf:

nee, huidige maatschappij
loopt tot

							

1

Algemene gegevens over de verzekeringnemer

a

handelsnaam *

b

postadres

		

straat en huisnummer
postcode en plaatsnaam

c

telefoonnummer

2

Gegevens van het te verzekeren risico-adres

a

risico-adres

		

straat en huisnummer
postcode en plaatsnaam

b

omschrijving van de hoofd- en nevenactiviteiten

c

bij welke Kamer van Koophandel is het
bedrijf ingeschreven?

K.v.K. te

d

BIK’95 (K.v.K.)

nr.

e

Jaaromzet (excl. BTW)

E

f

Zijn er omstandigheden bekend waaronder

nr.

bodem- en/of waterverontreiniging kan
zijn ontstaan?

indien de afgelopen 3 jaar een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden s.v.p. het bodemonderzoekrapport mee sturen.

3

Opslag gevaarlijke stoffen

a

Wat is de opslag gevaarlijke stoffen anders

minder dan 1.000 kg of liter

dan in tanks?

1.000 – 5.000 kg of liter

		

5.000 – 10.000 kg of liter

		

meer dan 10.000 kg of liter

b

Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse
tanks?

nee			

ja, graag onderstaande vragen beantwoorden

soort stof																		

inhoud in m3			

																						

						

																						

						

																						

						

c

aantal tanks

Levert u motorbrandstoffen uit de bovengrondse
tanks af? Onder het afleveren van motorbrandstoffen verstaan wij het tanken van motorvoertuigen.

d

nee			

ja

Wat is de hoeveelheid afgeleverde motorbrandstoffen per jaar?	

e

m3

Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse
tanks? Ondergrondse tanks vallen niet binnen

nee			

ja

Is er asbest op uw risico-adres?

nee			

ja

Zo ja, wilt u aangeven hoe groot het oppervlak

1 – 200 m2									

2.001 – 5.000 m2

van de asbesthoudende dakbedekking en

201 – 500 m

meer dan 5.000 m2

wandbeplating is?

501 – 2.000 m

de dekking van de Milieuschadeverzekering.
Wilt u deze tanks toch verzekeren? Vul dan
een aanvraagformulier Tankverzekering in.

52334 (11-10)

f

*

2								
2

Ook particulieren kunnen een milieuschadeverzekering aanvragen. Van vraag 2 hoeven alleen de vragen 2a en 2f beantwoord te worden.
Vult u verder bij 2b in: particulier.
1/3

4

Werkzaamheden bij derden

a

Voert u werkzaamheden bij derden uit?

b

Wat is de jaaromzet (exclusief BTW) van uw
werkzaamheden bij derden?

nee, ga verder naar vraag 5		

ja

E

c

Gebruikt u werkzaamheden met open vuur?

nee			

ja

d

Houdt u zich bezig met grondverzet?

nee			

ja

5

Gewenst verzekerd bedrag

		

E 500.000

		

ander bedrag, een veelvoud van E 250.000

6

Premiebetaling

Als deze verzekering wordt opgenomen in een combinatieverzekering, wordt de wijze van premiebetaling die bij dit contract is afgesproken, gevolgd. Bij een aparte verzekering (niet met andere verzekeringen in een combinatiecontract) geldt als betalingstermijn standaard 1 jaar.
Betaling vindt plaats aan

de verzekeringsadviseur

		

ASR Verzekeringen per

automatische afschrijving*

										

acceptgiro

*de machtiging tot automatische afschrijving van bank- en/of girorekeningnummer

wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Slotverklaring
Bent u of is een andere belanghebbende de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?								

nee		

ja

Met belanghebbenden bedoelen wij:
– medeverzekerden
– leden van de maatschap;
– medevennoten;
– de statutair directeur(en)/bestuurders
– aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer en hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouders met een belang van 33,3% of meer)
Kies Ja als van één van deze personen:
– De rijbevoegdheid (voorwaardelijk) is ontzegd
Of als één van deze personen of bedrijven verdacht is/zijn geweest van of veroordeeld voor:
− Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
− Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
− Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
Kies ook Ja als één van deze betrokkenen geweigerd of opgezegd is/zijn door een
verzekeraar of betrokken is/zijn geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling.
Kies ook Ja als op dit moment op de bezittingen of inkomsten van één van deze betrokkenen door de deurwaarder beslag is gelegd.
Kies ook Ja als van deze betrokkenen in de laatste 5 jaar failliet is verklaard of door de rechter in een schuldsanering is betrokken.
Als u een van deze vragen met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou
kunnen zijn?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Belangrijk
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (ASR Verzekeringen) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (ASR Verzekeringen) 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.
ASR Verzekeringen 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.
Ondertekening
De ondergetekende verklaart:
– dat de antwoorden juist en volledig zijn
– dat de op grond van deze aanvraag op te maken polis in ontvangst wordt genomen en de verschuldigde premie en kosten te betalen
– kennis te hebben genomen van de polisvoorwaarden
De ondergetekende machtigt ASR om eventueel informatie in te winnen bij andere verzekeringsmaatschappijen of assurantie adviseurs over zijn schadeen verzekeringsverleden.

Plaats

Verzekeringsadviseur

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Relatienummer
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