Aanvraag ROLAND Strafrechtsbijstandverzekering Zakelijke

Antrag
Markt auf Spezial-Rechtsschutz-Versicherung
Vult u dit formulier a.u.b. in blokletters in!

Verzekeringnemer

Contractsduur: 1 Jaar

Naam onderneming/ondernemer

Ingangsdatum

Naam

Ingangsdatum

(post)Adres

Huisnummer

Straat
Postcode

Postcode
Telefoonnummer

Huisnummer
Plaats

Plaats
E-mail adres

0
Aantal werknemers

Aantal deeltijdmedewerkers

Inschrijvingsnummer KvK

KVK nummer
Verzekeringnemer staat ervoor in dat hij zorg zal dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede dat hij zal handelen conform de daarin
opgenomen bepalingen.
Beschikt verzekeringnemer/verzekerden over een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Indien ja, naam maatschappij
Polisnummer

Ja

Nee

Was er eerder sprake van een rechtsbijstandverzekering?

Ja

Nee

Indien ja, naam maatschappij

Polisnummer

Einddatum

Naam onderneming/ ondernemer. Opgave per onderneming a.u.b.

Mee te
verzekeren
juridisch
zelfstandige
dochterondernemingen/
deelnemingen)

Naam
(post)Adres

Huisnummer

Straat
Postcode

Postcode
Telefoonnummer

Huisnummer
Plaats

Plaats
E-mail adres

0
Aantal werknemers

Aantal deeltijdmedewerkers

Inschrijvingsnummer KvK

KVK nummer
Verzekeringnemer staat ervoor in dat hij zorg zal dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede dat hij zal handelen conform de daarin
opgenomen bepalingen.

ROLAND Nederland
Hoofdgevolmachtigde: Bettina Hesse
Herengracht 141, 1015 BH Amsterdam
KvK: 32161675

Hoofdvestiging:
ROLAND Rechsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Keulen (Duitsland)

Rabobank
Rek.nr: 1540.46.574
IBAN: NL03RABO1540465
SWIFT: RABONL2U

Beschikt verzekeringnemer/verzekerden over een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Indien ja, naam maatschappij
Polisnummer

Ja

Nee

Was er eerder sprake van een rechtsbijstandverzekering?

Ja

Nee

Indien ja, naam maatschappij

Verzekeringsdekking

Algemene
vragen

Gewenste verzekerde som
Gewenst dekkingsgebied

Polisnummer

Einddatum

x €150.000

x €300.000

Nederland

Europa

Vult u de hieronder gestelde vragen alstublieft zo volledig mogelijk in. Indien u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoordt, geeft u dan s.v.p.
een uitgebreide toelichting. Mocht u niet genoeg ruimte hebben voor uw toelichting, dan kunt u dit op een apart blad bijvoegen met uw
handtekening en de datum erop. Een uitgebreide toelichting zorgt ervoor dat uw aanvraag snel verwerkt kan worden.
Let op: Waar wij in de onderstaande vragen spreken van 'u' bedoelen wij de bestuurders en/of feitelijk leidinggevenden van de te verzekeren
onderneming en/of de te verzekeren onderneming.
1.
2.

3.

4.

5.

Is er in de afgelopen 5 jaar een straf-, tucht- en/of bestuursrechtelijk onderzoek naar u ingesteld en/of bent u of de (rechts)personen strafof tuchtrechtelijk veroordeeld in de afgelopen 5 jaar?
Ja*
Nee
Is er in de afgelopen 5 jaar een straf-,tucht- en/of bestuursrechtelijk onderzoek ingesteld en/of heeft er een straf-, tucht- en/of
bestuursrechtelijke veroordeling plaatsgevonden in de afgelopen 5 jaar naar (een van de) werknemers in de uitoefening van hun
werkzaamheden voor de te verzekeren onderneming?
Ja*
Nee
Kunt u redelijkerwijs verwachten dat er een straf-, tucht- en/of bestuursrechtelijk onderzoek naar u en/of (een van) de medewerkers van de
te verzekeren onderneming zal worden ingesteld op basis van de feiten en/of omstandigheden die u op dit moment bekend zijn en/of die u
behoort te kennen?
Ja*
Nee
Kunt u redelijkerwijs verwachten dat u juridische bijstand nodig heeft, op basis van de feiten en/of omstandigheden die u op dit moment
bekend zijn en/of die u behoort te kennen, of heeft u momenteel een lopend geschil voor het te verzekeren risico:
Ja*
Nee
Bent u in het kader van een eerdere verzekering bij een verzekeraar in de afgelopen 5 jaar geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden,
werd een aanvraag van een verzekering geweigerd, of werd een eerdere verzekering opgezegd door de verzekeraar?
Ja*
Nee

*In het geval u een of meer van bovenvermelde vragen met 'ja' heeft beantwoord, kunt u dit hieronder toelichten:

Tekst
Tekst
Tekst

Mededelingsplicht

U bent verplicht vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst aan ons alle feiten en omstandigheden mee te delen die u kent of behoort te
kennen, en waarvan, naar u weet of behoort te begrijpen de beslissing van ons of, en op welke voorwaarden wij de verzekering zullen willen
sluiten, afhangt of kan afhangen. Deze verplichting geldt tevens voor de meeverzekerde personen en ondernemingen betreffende feiten die deze
kennen of behoren te kennen, en waarvan naar deze personen en ondernemingen weten of behoren te begrijpen, onze acceptatiebeslissing
afhangt of kan afhangen.
Wij verzoeken u daarom de in dit aanvraagformulier opgenomen vragen in overeenstemming met de wettelijke eisen te beantwoorden. Onjuiste
of onvolledige opgaven geven de verzekeraar het recht zich te beroepen op de wettelijke bepalingen als omschreven in artikel 7:928 BW op
grond waarvan verzekeraar onder meer de verzekering kan opzeggen of gewijzigde voorwaarden kan stellen.

Privacy

Ondertekening

ROLAND gaat uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. De bij de aanvang van deze verzekering, evenals de nadien verstrekte
persoonsgegevens worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Deze persoonsgegevens worden door verzekeraar
verwerkt ten behoeve van:
het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van het
betalingsverkeer;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden en om te kunnen voldoen
aan wettelijke verplichtingen;
het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een cliënt in stand
te houden dan wel uit te breiden;
het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunnen worden gesteld aan de functionaris voor de gegevensbescherming:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Heinz-Peter Voss, Deutz-Kalker Str. 46, D-50679 Köln, e-mail: info@roland-rechtsbijstand.nl
De afwikkeling van de schadegebeurtenissen geschiedt uitsluitend door de door ROLAND Nederland aangestelde Juridische Servicedesk als
schadereguleringsbureau namens de maatschappij.
Om risico’s te beheersen en fraude te bestrijden kunnen wij uw gegevens raadplegen bij CIS te Zeist. Hierop is het privacyreglement van de
Stichting CIS van toepassing (www.stichtingcis.nl).

Naam en Functie

Naam en functie
Plaats en datum

Plaats en datum

Handtekening

Handtekening

