Hoe vraag ik een offerte aan?
Checklist voor de assurantieadviseur

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Uw relatie oefent een beroep uit waar het risico op de loer ligt dat hij een beroepsfout maakt. U adviseert hem een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Welke informatie is daarvoor nodig? Met deze checklist helpen wij u graag op weg, zodat wij gezamenlijk het offerte- en
aanvraagtraject zo plezierig mogelijk kunnen laten verlopen.




							
Beroepsaansprakelijkheid
							

A. Vereenvoudigd aanvraagtraject
B. Offertetraject (maatwerk)

Bij Turien & Co. bieden wij voor verschillende beroepsgroepen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan. Veel van deze verzekeringen zijn
specifiek afgestemd op die doelgroep. Op www.turien.nl/beroepen leest u meer over de verzekeringsmogelijkheden.

A. Vereenvoudigd aanvraagtraject

Een verkort aanvraagformulier heeft veel voordelen:
•
Alleen insturen van het aanvraagformulier, geen aanvullende stukken nodig;
•
Premies, voorwaarden en eigen risico zijn direct zichtbaar;
•
Geen afgifte van een offerte nodig;
•
Daardoor snelle aanvraagprocedure én u heeft de polis snel in huis!

A 1.

Is kandidaat verzekeringnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja

 ga verder bij stap A 2.
Nee

 er kan helaas nog geen verzekering worden aangevraagd via het vereenvoudigde aanvraagtraject.
Gaat u de mogelijkheden voor een maatwerkofferte na  zie B 1.

A 2.

Controleer of voor de beroepsgroep (ook) een verkort

Mentor

aanvraagformulier gebruikt kan worden.

Onderwijskundige
Pedagoog

• Hiscox •

Privédetective

ICT ondernemingen en professionals

Recherche/fraude onderzoeksbureau

Management consultants

Recreatie, toerisme & cultuuradviesbureau

PR-, marketing-, reclame-, communicatie- en grafisch ontwerp

Reisagent/bureau (geen verzekeringen en/of touroperator)

onderneming

Remedial teacher

Specifieke beroepen, namelijk:

Secretaresse/personal assistent (secretariaatsmedewerker,

Adoptiebureau

personal assistent)

Arbodienst

Stylist

Bewindvoerder

Uitvaartonderneming

Bewindvoerder en mentor

Vertaler/beëdigd tolk

Branche-organisatie

Vinoloog

Budgetcoaching/-beheer

Voedingskundige/diëtist (exclusief verkoop van

Callcenter

voedingssupplementen/producten)

Docent

Weddingplanner

Enquêtebureau
Fotograaf (geen persfotograaf)

• Zurich •

Genealoog

ICT bedrijven

Gerechtsdeurwaarder

Interim managers en management consultants

Gids (toeristen)
Incassobureau

Is er een verkort aanvraag formulier beschikbaar?

Liefdadigheidsorganisatie

Ja

Life coach

 ga verder bij stap A 3.

Maatschappelijk werker

Nee

Mediator (geen scheidingsbemiddeling)

 ga de mogelijkheden voor een
maatwerkofferte na  zie B 1.

Het kan zijn dat de genoemde doelgroepen bij een andere verzekeraar verzekerd kunnen worden via een maatwerktraject.
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A 3.

Voldoet kandidaat verzekerde aan de verklaringen die

U kunt de verzekering aanvragen:

A 4.

• Hiscox •

vermeld zijn op het vereenvoudigde aanvraagformulier?
Ja

-

 ga verder bij stap A 4.

mail het PDF aanvraagformulier naar
aansprakelijkheid@turien.nl, of

Nee

-

 ga de mogelijkheden voor een
maatwerkofferte na  zie B 1.

• Zurich •
-

online via www.mijnturien.nl

mail het PDF aanvraagformulier naar
aansprakelijkheid@turien.nl

B. Offertetraject (maatwerk)
(Voor beroepen waarvoor geen verkort aanvraagformulier kan worden gebruikt.)
Beroepsactiviteiten omvatten een heel breed spectrum. Waardoor helaas niet voor alle activiteiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden
afgesloten. Dat komt bijvoorbeeld doordat een verzekeraar geen expertise in huis heeft om een verantwoorde risicoafweging te kunnen maken of het risico
te groot is om te verzekeren en dit bijvoorbeeld via de beurs gedaan moet worden.
Wij kunnen op dit moment geen mogelijkheden bieden voor (niet limitatief):
• (para)medici;
• assurantieadviseurs;
• makelaars;
• veiligheidskundigen;
• industriële automatisering;
• architecten/ingenieurs in de weg- en waterbouw.

B 1.

Voor welke beroepen kan een maatwerkofferte worden aangevraagd?

Tolk

• Chubb •

Trainer

ICT (jaaromzet bedraagt minimaal € 350.000)
Via dit offerteformulier kunt u offerte opvragen voor:
Accountantskantoor
Administratiekantoor
Advocatenkantoor

Tuinarchitect
Vertalen
Verzuim/re-integratie
Werving- en selectieburo

• Hiscox •

Arbeidsdeskundige

Accountant

Arbiter

Architect (burger- en utiliteitsbouw)

Architectenburo (burger- en utiliteitsbouw)

Commerciële televisie en film producenten

Belastingadvieskantoor (Nederlands belastingrecht)

Omroep

Bewindvoerder

Uitgever

Binnenhuisarchitect

• Zurich •

Bouwkundig adviesburo (burger- en utiliteitsbouw)

Accountant (jaaromzet minimaal € 500.000)

Coaching

Administratie- en boekhoudkantoor

Communicatieadvies

Advocaat

Drukkerij

Arbodienst

Grafisch ontwerper

Detacheringsbedrijf

Ingenieursburo (burger- en utiliteitsbouw)

Mediator

Interim-manager

Notaris (jaaromzet minimaal € 500.000)

Juridische dienstverlening

Reclamebureau

Landschapsarchitect

Re-integratiebedrijf

Loopbaanadvies

Schade-expert

Marketingadvies

Schuldhulpverlener (mits lid van branchevereniging PBI)

Marktonderzoek

Telemarketing/callcenter

Mediator
Organisatieadvies

Wilt u een activiteit verzekeren die niet is genoemd? Neemt u dan

P&O-/HRM-advies

contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken,

PR-advies

072 5 181 134 of aansprakelijkheid@turien.nl.

Schade expertiseburo
Schuldhulpverlener

 ga verder bij stap B 2.

Telemarketing
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B 2.

Welke informatie hebben wij nodig om het offerteverzoek in behandeling te kunnen nemen?
Chubb (ingevuld offerte- of aanvraagformulier) zie stap B 1.
Hiscox + Zurich (ingevuld aanvraagformulier met uitgebreide
hoedanigheidsomschrijving) (handtekening verzekeringnemer nog niet nodig)
Leveringsvoorwaarden (indien aanwezig)
Uitgebreid CV (indien aanwezig)
Schadestatistiek
Accountant
Advocaat

verplicht (periode: vanaf oprichtingsdatum tot heden)

Notaris		
Overige beroepen (indien aanwezig)

 ga verder bij stap B 3.

Waar wordt deze informatie voor gebruikt?
De informatie wordt gebruikt om een goede
inschatting van het risico te kunnen maken en te
beoordelen of een offerte kan worden afgegeven.
Afhankelijk van de zwaarte van het risico kunnen
vervolgens de juiste premie en condities worden
bepaald. De activiteiten zijn natuurlijk belangrijk, het
CV vertelt iets over de werkervaring en of voldoende
opleiding is gevolgd om het beroep zo goed mogelijk
uit te voeren. In de leveringsvoorwaarden kan de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer worden
beperkt, wat uiteindelijk ook een gunstig effect
kan hebben op een mogelijk door verzekeraar te
vergoeden schade.

Leveringsvoorwaarden
Vaak geldt geen verplichting voor verzekerde om leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar het is – ook voor uw relatie – wel belangrijk om
leveringsvoorwaarden te gebruiken waarin aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen zijn opgenomen. Om goed hun werk te kunnen doen moeten de
leveringsvoorwaarden vooraf en duidelijk aan de opdrachtgever worden verstrekt.
De aansprakelijkheid kan worden beperkt op de volgende manieren:
• tot een aantal maal het honorarium van de betreffende opdracht;
• tot het totale over een bepaalde termijn door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (als de opdracht een langdurig karakter heeft);
• tot de directe schade  indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst of verlies van omzet) worden dan niet vergoed;
• de opdrachtnemer kan zich door de opdrachtgever laten vrijwaren tegen aanspraken van derden;
• er kan een bepaling worden opgenomen waarin staat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt als de opdrachtgever niet binnen een
termijn nadat hij met de schade bekend is geworden de opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.
Het is in ieder geval raadzaam de voorwaarden na het opstellen hiervan te laten controleren door een jurist. Of gebruik leveringsvoorwaarden die door de
branchevereniging zijn opgesteld.

B 3.

Dien het offerteverzoek in per e-mail: aansprakelijkheid@turien.nl

B 4.

Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk verder te informeren.

 ga verder bij stap B 4.

Mogelijkheid 3
Er is meer informatie nodig om het specifieke risico te kunnen

Mogelijkheid 1
U ontvangt een offerte. Deze kunt u met uw relatie bespreken en
eventuele aanvullende stappen die in de offerte zijn vermeld kunt u
behandelen.

beoordelen.
Bijvoorbeeld:
• informatie over de bedrijfsstructuur
• splitsing van de activiteiten naar percentage over de omzet

Mogelijkheid 2

• contractafspraken tussen de opdrachtnemer en –gever

Er kan geen offerte worden afgegeven bijvoorbeeld omdat het

• KvK-nummer

schadeverloop niet goed is, verzekerde onvoldoende opleiding en

Dan verzoeken wij u ons antwoord te geven op de gestelde vragen.

ervaring heeft of de verzekeraar geen accepatiemogelijkheden voor

Hierna gaan wij verder aan de slag met uw offerteverzoek.

die activiteiten kent.

Nieuwe ontwikkelingen
Ontwikkelingen in de markt? U hoort het via onze
nieuwsbrief, via blogs of tijdens een van onze kennissessies.

Productvergelijking
Voor de doelgroepen ICT en management consultants beschikken wij over een
productvergelijking. U kunt deze opvragen via onze commerciële binnendienst via
072 5 181 942 of commercielebinnendienst@turien.nl.

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Neemt u gerust contact op met onze collega’s van de acceptatieafdeling. Onze gespecialiseerde
acceptanten helpen u graag verder! Zij zijn goed thuis in deze producten en kunnen u door hun jarenlange ervaring helpen bij het geven van het juiste advies.
Telefonisch via 072 5 181 134 of per e-mail aansprakelijkheid@turien.nl.
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