Offerteformulier
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Chubb
Op basis van deze gegevens kunnen wij in de meeste gevallen bepalen of een offerte kan worden afgegeven. Indien wij extra informatie nodig
hebben nemen wij daarvoor contact met u op.

1. Algemene gegevens
Assurantiekantoor:			
Agentnummer:				
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer:			
E-mailadres:				

2. Kandidaat verzekeringnemer
Naam:						
Adres:						
Postcode en woonplaats:		
KvK-nummer:				

3. Beroep (hoedanigheid)
Is het beroep dat u wilt verzekeren niet in onderstaande lijst opgenomen? Of zijn er meerdere beroepen van toepassing? Neem dan contact
met ons op via 072 5 181 134 of aansprakelijkheid@turien.nl. Wellicht kunnen wij toch een (maatwerk)offerte verzorgen.
Accountantskantoor

Communicatieadvies

P&O / HRM advies

Administratiekantoor

Drukkerij

PR advies

Advocatenkantoor

Grafisch ontwerper

Schade expertiseburo

Arbeidsdeskundige

Ingenieursburo in de burger- en		
utiliteitsbouw

Schuldhulpverlener

Interim-manager

Tolk

Juridische dienstverlening

Trainer

Belastingadvieskantoor op het gebied 		
van Nederlands belastingrecht

Landschapsarchitect

Tuinarchitect

Loopbaanadvies

Bewindvoerder

Vertalen

Marketingadvies

Binnenhuisarchitect

Verzuim / re-integratie

Marktonderzoek

Wervings- en selectieburo

Bouwkundig adviesburo in de burger- 		
en utiliteitsbouw

Mediator

Arbiter
Architectenburo in de burger- en 		
utiliteitsbouw

Coaching

Telemarketing

Organisatieadvies

4a. Verzekeringstechnische gegevens
Jaaromzet:			€
Verzekerd bedrag:
€ 250.000 per aanspraak tot maximaal twee keer het verzekerd bedrag per jaar
€ 500.000 per aanspraak tot maximaal twee keer het verzekerd bedrag per jaar
€ 1.000.000 per aanspraak tot maximaal twee keer het verzekerd bedrag per jaar
1 jaar inloopdekking:
Ja
Nee
AVB meeverzekeren:
Ja, € 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per verzekeringsjaar
Ja, € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar
Nee
Aantal jaren actief:
Minder dan twee jaar
Twee jaar of meer
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Zijn op alle opdrachten leveringsvoorwaarden van toepassing?
Ja
Nee. In

procent van de gevallen niet.

Onbekend
Wordt in alle gevallen de aansprakelijkheid in contracten beperkt?
Ja
Nee, in

procent van de gevallen.

Onbekend
Zijn er alleen contracten waarvan de totale waarde van het contract minder bedraagt dan € 10.000.000?
Ja
Nee, vul toelichting in.
Onbekend
Toelichting indien 'nee': wat voor contracten en hoeveel in verhouding tot het aantal contracten?

Zijn er alleen cliënten die (op jaarbasis) voor minder dan 50% aan de omzet bijdragen?
Ja
Nee, vul toelichting in.
Onbekend
Toelichting indien 'nee': hoeveel klanten en wat is het percentage ten opzichte van het totaal aantal klanten?

Wordt er minder dan 25% van de werkzaamheden uitbesteed aan derden?
Ja
Nee, vul toelichting in.
Onbekend
Toelichting indien 'nee': hoeveel procent wordt uitbesteed, wat voor werkzaamheden worden uitbesteed en waarom?

4b. Indien er sprake is van een architectenbureau, bouwkundig adviesbureau of ingenieursbureau dan ook
onderstaande vragen invullen.
Hebben de leidinggevenden van het kantoor meer dan 3 jaar relevante werkervaring?
Ja
Nee
Onbekend
Worden uitsluitend werkzaamheden verricht in de burger- en utiliteitsbouw?
Ja
Nee
Onbekend
Hebben de architecten/ingenieurs relevante HBO/WO opleiding met succes afgerond?
Ja
Nee
Onbekend
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