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Aanvraagformulier Schadeverzekering voor Inzittenden 

(SVI  Plus) 

Verzekeringnemer 

Naam __________________________________________________________________________________ 

Adres __________________________________________________________________________________ 

Postcode _______________________________________________________________________________ 

Plaats _________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________________________________________________ 

IBAN nummer  ___________________________________________________________________________ 

Rechtsvorm _____________________________________________________________________________ 

Risico gegevens 

Totaal loonsom________________________________________________________________________ 

Totaal aantal vrachtauto’s________________________________________________________________ 

Totaal aantal vorkheftrucks_______________________________________________________________ 

Totaal aantal  (overig) stuks WAM-plichtig werkmaterieel ________________________________________ 

Ingangsdatum__________________ 

Premie en condities 

Voor de premieberekening dienen wij jaarlijks een opgave te krijgen van de aantallen medewerkers van 

het bedrijf . Tevens willen wij, ook tussentijds, geïnformeerd worden omtrent uitbreidingen van betekenis in 

het personeelsbestand (bijvoorbeeld startend bedrijf bij overnames). Alleen bij uitbreidingen van betekenis 

zullen wij tot herziening / naverrekening van de premie voor het betreffende verzekeringsjaar overgaan. 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De verzekeringnemer en de 

uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering van de verzekering eerst voorleggen aan de 

directie van Aon. 

U kunt zich ook wenden tot Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon 0900-3552248

Algemene slotvraag (belangrijk: leest u eerst de toelichting onderaan dit formulier over de reikwijdte 

van uw mededelingsplicht) 

Is in de laatste vijf jaar een verzekering van u opgezegd of geweigerd of een verhoogde premie of een 

hoger eigen risico verlangd?  Ja  Nee 

Zo ja, dan bijzonderheden apart vermelden. 

Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek 
om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel 
contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte,  voor het tot stand brengen van de verzekering en 
voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.  Dit vragen wij ook van andere 
partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt 
u vinden in onze Privacyverklaring. U vindt deze op www.aon.nl/privacyverklaring. 
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Zijn er ooit soortgelijke door u of door belanghebbende aangevraagde verzekeringen, door de verzekeraar 

geweigerd op opgezegd dan wel tegen bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet? 

� Nee � Ja, waarom en door welke maatschappij? __________________________________________ 

Strafrechtelijke verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) 

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar als verdachte of ter 

uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: 

� Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, 

valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; 

� Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en 

afdreiging of enig misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 

� Overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten? 

Zo ja, kruis dan het vakje aan en geef aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is 

gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. 

Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met 

het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze 

informatie ook op een apart vel vermelden en desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) Let op: 

deze vraag geldt ook voor de bestuurders van de vereniging/ stichting. 

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 

Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo 

volledig mogelijk beantwoorden. De vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde 

verzekeringen en het strafrechtelijk verleden gelden ook voor de bestuurders van de instelling. Indien u niet 

volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt 

beperkt of zelfs vervalt. Indien u heeft gehandeld met opzet tot misleiden van de verzekeraar of deze bij 

kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht 

de verzekering op te zeggen. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft 

ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter 

verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, 

• indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

 _________________________  _________________________  _____________________________ 

 Plaats  Datum  Handtekening 




