
Producent / rekeningnr : .....................................................................  Referte  :  ..........................................................................                      

Benaming :  ........................................................................................................................................................................................         

 1. Algemene inlichtingen

1.1 Naam van de rechtspersoon (1) (wettelijke benaming)  :  .............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................

1.2 Rechtsvorm : ...............................................................................................................................................................................

1.3 Maatschappelijke zetel :

Straat, nr. : ..................................................................................................................................................................................

Postcode : .........................  Woonplaats ................................................. Land (2) ......................................................................

1.4 Uitbatingzetel (enkel in te vullen indien verschillend van de maatschappelijke zetel).

Straat, nr. : ..................................................................................................................................................................................

Postcode : .........................  Woonplaats ................................................. Land (2) ......................................................................

1.5  Ondernemingsnummer (KBO): : ...................................................................................................................................................

1.6 Oprichtingsdatum (3) : ..................................................................................................................................................................

1.7 Beschrijving van de activiteiten (4) : ...............................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................

1.8  Aantal werknemers :  ...................................................................................................................................................................

1.9  Omzetcijfer van het laatste boekjaar : 

       Bedrag : ..........................................................................  Jaar : .................................................................................................

Totaal der activa (alleen voor de VZW) :  ......................................................................................................................................

1.10  Jaarrekeningen :

 Jaar van het laatste neergelegde boekjaar ( Nationale Bank van België of Rechtbank van Koophandel) :  ...................................

 2. Groepsstructuur en externe bestuursmandaten

2.1 Gelieve de filialen (5) / verwante verenigingen (6) te vermelden met inbegrip van volgende gegevens:

Naam: Land (2): Activiteiten of bedrijfsdoelstellingen (1)(4) Ondernemingsnummer

 Verzekeringsvoorstel / Vragenlijst
 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid - BA Management
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2.2 Gelieve de externe entiteiten (7) te vermelden met inbegrip van volgende gegevens :

Naam: Land (2): Activiteiten of 
bedrijfsdoelstellingen (1)(4)

Ondernemingsnummer

 3. Wijzigingen

3.1 Werd er tijdens de laatste twee jaar overgegaan tot een overname, een fusie, een oprichting van een filiaal of een verandering 
van activiteiten of een overdracht of een verkoop van een deel van de activiteiten (8) ?       ja     neen 

Heeft men in de nabije toekomst (binnen de 2 jaar) de bedoeling over te gaan tot één van de verrichtingen(8) vermeld in  
punt 3.1 ?    ja     neen 

3.2 Zijn de verzekeringnemer en/of zijn filialen en/of de externe entiteiten beursgenoteerd (9)?    ja     neen 

Zo nee, voorziet men een beursnotering binnen de 2 jaar ?      ja     neen 

 4. Antecedenten

4.1 Zijn de rechtspersoon, zijn filialen of verwante verenigingen reeds verzekerd geweest voor dit risico ? 

      ja     neen    Zo ja, gelieve ons een schadestatistiek te bezorgen.

4.2 Zijn de bestuurders reeds geconfronteerd geweest met vorderingen tot schadevergoeding?     ja     neen 

 Zo ja, graag een toelichting :  ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................

4.3 Hebben de rechtspersoon, zijn filialen, zijn verwante verenigingen en/of zijn bestuurders kennis van of werden zij ingelicht over 

daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding ?   ja     neen  

 Zo ja, graag een toelichting :  ...................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................

4.4 Zijn de bestuurders reeds betrokken geweest bij een faillissementsverklaring ?      ja     neen 

 Zo ja, graag naam en ondernemingsnummer van de betrokken onderneming  :  ......................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................

4.5 Hebben de rechtspersoon en zijn filialen / verwante verenigingen schulden betreffende de BTW  en de fiscus?   

  ja     neen   Zo ja, graag een toelichting : ............................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................

4.6 Hebben in het verleden de rechtspersoon en/of zijn filialen / verwante verenigingen  RSZ / RSZV dagvaardingen gekregen ?

  ja     neen    Zo ja, wanneer en voor welke entiteit ? ...............................................................................................................



 5. Gewenste dekking

Gewenste dekking : 150.000 € (10) - 350.000 €  (11) - 500.000 € - 1.000.000 € - 1.500.000 €

Gewenst verzekerd bedrag : …………………………………………………………….

Aanvangsdatum van het contract : …………………………………………...………...

Duur van het contract :    3 jaar     1 jaar ( + 10%)

Taal van de polis :    Nl   Fr

Premiebetaling :     Jaarlijks   Halfjaarlijks       Driemaandelijks 

Indien een vraag niet van toepassing is, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden.
De maatschappij behoudt zich het recht voor bijkomende informatie op te vragen nodig voor de beoordeling van het risico.

De inlichtingen die in dit document vermeld zijn, gelden als basis voor het verzekeringscontract. De kandidaat-verzekeringnemer bevestigt de 
waarheid en de oprechtheid ervan, zelfs indien hij/zij ze niet eigenhandig heeft geschreven. 

Dit verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer noch de maatschappij tot het sluiten van het contract. De ondertekening 
van het voorstel brengt dus geen dekking mee. Nochtans verbindt de maatschappij zich, op straffe van schadevergoeding, tot het sluiten van het 
contract indien zij binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod heeft meegedeeld of 
indien ze binnen die periode de verzekering niet heeft geweigerd of ze niet afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek.

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt door AG Insurance, verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op het beheer van 
verzekeringsdiensten. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan de verzekeringsmakelaar, aan derden voor zover er een gewettigd belang 
bestaat en, als het geval zich voordoet, aan Datassur in het exclusieve kader van de behoordeling van de risico's en desbetreffende schadegevallen.

Als u een natuurlijk persoon bent, kunt u zonder kosten de weigering uitdrukken om via direct marketing te worden gecontacteerd, door dit vakje 
aan te kruisen   .

De betrokken persoon heeft het recht deze gegevens in te kijken en te verbeteren bij AG Insurance en Datassur (Dienst bestanden, de 
Meeusplantsoen 29, 1000 Brussel).

Opgemaakt te .............................................................  op ..........................................................

Handtekening van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon,
(Voorafgegaan door de woorden “ gelezen en goedgekeurd”)

Naam van de ondergetekende :  .........................................................................................................................................................

Hoedanigheid van de ondergetekende :  ............................................................................................................................................

(1) Een vennootschap of  vereniging die valt onder de publieke sector kan niet door deze verzekering
gedekt worden.
(2) Alleen Belgische vennootschappen met maatschappelijke zetel in België en Belgische verenigingen, gevestigd in België, kunnen deze verzekering onderschrijven.
(3) Een vennootschap of vereniging die minder dan 3 jaar bestaat kan niet door deze verzekering gedekt worden. 
(4) De bank- en financiële activiteiten die vallen onder de controle van de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en assurantiewezen) of onder een gelijkaardig 

buitenlands organisme kunnen niet gedekt worden.
(5) Filiaal: elke vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks door de verzekeringnemer wordt gecontroleerd tijdens de geldigheidsduur van het contract, namelijk elke 

vennootschap waarvan: 
•	de	verzekeringnemer	meer	dan	50%	van	de	stemgerechtigde	aandelen	bezit;	
•	de	verzekeringnemer	het	recht	heeft	de	meerderheid	van	de	leden	van	Raad	van	Bestuur	aan	te	duiden	of	af	te	zetten;	
•	de	verzekeringnemer	de	meerderheid	van	de	stemrechten	controleert	op	basis	van	de	statuten	of	op	basis	van	een	geschreven	overeenkomst	met	de	andere	

aandeelhouders. 
(6) Verwante vereniging: elke vereniging, gevestigd in België, die, volgens haar statuut, een zelfde sociaal doel nastreeft als de verzekeringnemer en die onder controle 

staat van deze laatste aangezien minstens 50% van de bestuurders van de verbonden vereniging tevens bestuurder is van de verzekeringnemer.
(7) Externe entiteit: is elke andere rechtspersoon dan de verzekeringnemer en/of zijn filialen, binnen dewelke één of meerdere verzekerden de functie van bestuurder 

uitoefenen, op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer.
(8) In geval van een overname, een fusie, een oprichting van een vennootschap of een verandering van activiteiten of een overdracht of een verkoop van een deel van de 

activiteiten tijdens de looptijd van het contract dient  de maatschappij te worden verwittigd .
(9) Beursgenoteerde vennootschappen kunnen niet gedekt worden. 
(10) Dit verzekerd bedrag kan alleen gekozen worden door kleine verenigingen zonder bezoldigde werknemers en waarvan het totaal der activa (balans) niet hoger is dan 

150.000 €
(11) Dit verzekerd bedrag kan alleen gekozen worden door kleine verenigingen met maximum 4 bezoldigde werknemers (FTE).
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De verzekeringen zijn bent u echter te goeder
voortaan extra waakzaam trouw, dan kan u
om fraude op te sporen... op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. 


