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Inkomen
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
Telefoon (070) 513 03 03
Fax (070) 513 07 07
www.nn.nl

Verzekeringsadviseur
Adres

Rekeningnummer
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Aanvraag collectieve ongevallenverzekering
uitgave januari 2007
S.v.p. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
– De collectieve ongevallenverzekering keert een eenmalige uitkering uit bij blijvende invaliditeit of
overlijden van werknemers als gevolg van een ongeval.
– U kunt kiezen uit twee polisvarianten. Bij de verzekering op salarisbasis is de uitkering gerelateerd
aan het salaris van de werknemer. Bij de verzekering op kapitaalbasis wordt een vast bedrag
uitgekeerd.
– De verzekering op salarisbasis gaat uit van het loon voor loonheffing als verzekerd loonbegrip.
– De verzekering sluit u af ten behoeve van alle werknemers inclusief eventuele DirecteurGrootaandeelhouders (DGA's) of een deel van uw werknemers.
– De contracttermijn is 5 jaar doorlopend.
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Gewenste verzekeringsvorm
Aanvraag voor
Averzekering op salarisbasis
Apolis
Averzekering op kapitaalbasis
Aofferte
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1 Aanvrager
Bedrijfsnaam (evt. naam vereniging)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Inschrijfnummer KvK (indien van toepassing) MNNNNNNNNNNNNP
Vestigingsadres

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nr.

MNNNP

Postcode en vestigingsplaats

MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Telefoonnummer

MNNNNNNNNNP

Giro- of bankrekeningnummer
MNNNNNNNNP
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2 Gegevens over het bedrijf
Wilt u op de laatste pagina’s van dit aanvraagformulier aankruisen in welke bedrijfstak uw bedrijf actief
is en binnen welke sector uw bedrijf is ingedeeld?
De volgende vragen hoeft u alleen te
beantwoorden als de aanvraag betrekking
heeft op een verzekering op salarisbasis.
Verplicht de CAO om voor uw werknemers
een collectieve ongevallenverzekering te
sluiten?
S.v.p. bijlagen meesturen waaruit blijkt hoe
de CAO-verplichting luidt.

Anee

Aja

Zo ja, voor alle werknemers of voor slechts
Aalle werknemers Adeel van de werknemers
een deel van de werknemers?
Indien CAO-verplichting voor een bepaalde
beroepsgroep s.v.p. bij vraag 4 vermelden.
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3 Gegevens over de te verzekeren werknemers
Dient de verzekering betrekking te hebben
op alle werknemers?

Anee

Zo nee, voor welke werknemers is de
verzekering is bedoeld en onder welke
beroepsgroep(en) vallen zij? Denk aan:
chauffeurs, kantoorpersoneel,
magazijnpersoneel e.d.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Voor firmanten of leden van een maatschap zie vraag 5.

120-30.0701

Aja
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4
Welke beroepsgroepen heeft u en uit
Beroepsgroep
Aantal
Salaris*
hoeveel personen bestaat elke beroepsgroep (en wat is hun totale salaris)?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
Zijn er onder de hierboven genoemde
groepen werknemers die:
– geen volledige dagtaak of werkweek
vervullen (z.g.n. part-time krachten)?

Anee
Aja
Beroepsgroep

Aantal

Salaris*

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
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– niet in vast dienstverband zijn, zoals
tijdelijke krachten, seizoen of vakantiehulpen e.d.?

Anee
Aja
Beroepsgroep

Aantal

Salaris*

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa

– werkzaamheden verrichten aan
constructies hoger dan 15 meter (b.v.
kranen, bruggen, torens, schepen,
flatgebouwen)?

Anee
Aja
Beroepsgroep

Aantal

Salaris*

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa

– waarbij gebruik wordt gemaakt van
ontplofbare, licht ontvlambare of voor de
gezondheid schadelijke stoffen?

Anee
Aja
Beroepsgroep

Aantal

Salaris*

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ¤ aaaaaaaaaaa
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5 Firmanten en leden van een maatschap zijn niet automatisch op deze verzekering meeverzekerd. Indien
meeverzekering is gewenst, dan graag hieronder per persoon de gevraagde gegevens opgeven.
Naam

Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Korte omschrijving
van de werkzaamheden

Te verzekeren*
gefixeerd ’jaarsalaris’
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6 Te verzekeren sommen
Overlijden door ongeval (rubriek A):

aaaaaa x het jaarsalaris

Blijvende invaliditeit door ongeval (rubriek B): aaaaaa x het jaarsalaris
Per verzekerde zullen nimmer hogere sommen gelden dan ¤ 250.000,– (kapitaalbasis) / ¤ 500.000,–
(salarisbasis) in geval van overlijden en ¤ 500.000,– (kapitaalbasis) / ¤ 1.000.000,– (salarisbasis) in
geval van blijvende invaliditeit, tenzij anders wordt overeengekomen.
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7 Ingangsdatum en contracttermijn
Welke ingangsdatum wenst u? (ddmmjjjj)

MNONONNNP

De verzekering gaat in op de dag volgend op de dag dat de voor akkoord getekende offerte of het
ondertekende aanvraagformulier voor de polis door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V. is ontvangen.

* Bij een aanvraag voor een collectieve ongevallenverzekering op kapitaalbasis hoeft u
deze gegevens niet op te geven.
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8 Voorgeschiedenis
Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager/het
bedrijf en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze verzekering, die zijn
voorgevallen in de laatste acht jaar;
en indien er sprake is van een rechtspersoon tevens van de statutair directeur(en)/bestuurder(s)
van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf
een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.
– Is er door een verzekeraar enige vorm van
verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn
er beperkende voorwaarden of verhoogde
premies aangekondigd dan wel verplicht
gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat
risico en voor die verzekering golden?1

Anee

Aja

– Is er sprake geweest van aanraking met
Anee
Aja
politie / justitie ter zake van (verdenking van)
het plegen van een misdrijf?2
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9 Ondertekening
Aanvrager verklaart akkoord te gaan met de toepassing van de algemene (polis)voorwaarden, die na
acceptatie van de verzekering(en) zullen worden uitgereikt. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij
verzekeraar en worden op verzoek toegezonden.
Bij de aanvraag van de verzekering, bij wijziging daarvan en bij schade worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door Nationale-Nederlanden verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude
jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid
kan Nationale-Nederlanden persoonsgegevens bij de Stichting CIS te Zeist raadplegen en daar in geval
van een gemelde schade laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS.
Zie ook: www.stichtingcis.nl.
Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor
zichzelf én voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet én
wat die andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een
ander die vragen namens hem. Aan de hand van de gegeven antwoorden op deze vragen en de vragen
in de eventuele gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het te verzekeren
risico kunnen maken.
Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de
vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te
verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of
onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of
vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden,
of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar
waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.
Naam

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Plaats

Datum

Bedrijfsstempel en handtekening
verzekeringnemer

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1

2

Hieronder niet te verstaan groepsgewijze aanpassing van voorwaarden en/of tarieven,
en evenmin individuele contractverlenging voor een nieuwe termijn tegen andere
voorwaarden en/of premie.
Hieronder te verstaan het als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel in aanraking gekomen zijn met politie en/of justitie in verband met een
misdrijf. Hieronder vallen dus niet alle strafbare feiten, maar alleen die wettelijk als
misdrijven worden aangemerkt.
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Bedrijfstak
Sector
AAgrarisch bedrijf
AAgrarisch bedrijf
ATabaksverwerkende industrie
ATabak
ABouw
ABouwbedrijf
ABouw (kantoor)
ABouw (overig)
ABaggerbedrijf
ABaggerbedrijf
AHout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
AHout- en emballage-industrie
AHoutwaren/borstelindustrie
AKlompen industrie
ATimmerindustrie
ATimmerindustrie
AMeubelindustrie
AMeubelindustrie
AGroothandel in hout, zagerijen, schaverijen
AGroothandel in hout, zagerijen, schaverijen
en houtbereidingsindustrie
en houtbereidingsindustrie
AGrafische industrie
AGrafische industrie
AMetaalindustrie
AMetaalindustrie-spec
AElektrotechnische industrie
AElektronische industrie
AMetaal- en technische bedrijfstakken
AMetaalnijverheid
ABakkerijen
ABakkers
ASuikerverwerkende industrie
ASuikerverwerkende industrie
ASlagersbedrijven
ASlagers
ASlagers overig
AVleesverwerkende industrie
ADetailhandel en ambachten
AAmbachten
ABrandstoffenhandel
ADetailhandel / AGF
ADetailhandels / levens
ADetailhandel / overig
AHuispersoneel
AKappers
AMeubileringsbedrijf
ASchoenmakerij
ATandtechnische industrie
ADETAM
AReiniging
AReiniging
AGrootwinkelbedrijf
AGrootwinkelbedrijven
AHavenbedrijven
AHavenbedrijven
ASHB Rotterdam
AHavenclassificeerders
AHavenclassificeerders
ABinnenscheepvaart
ABinnenscheepvaart
AVisserij
AVisserij
AKoopvaardij
AKoopvaardij
AVervoer KLM
AVervoer KLM
AVervoer NS
AVervoer NS
AVervoer posterijen
AVervoer KPN
ATaxi- en ambulancevervoer
ATaxi- en ambulancevervoer
AOpenbaar vervoer
AOpenbaar vervoer
ABesloten busvervoer
ABesloten busvervoer
AOverig personenvervoer te land en in de lucht
AOverig personenvervoer te land en in de lucht
AOverig goederenvervoer te land en in de lucht
AGoederenvervoer
AHoreca algemeen
AHoreca overig
AHoreca catering
AContract catering
AGezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
AThuiszorg / kraamzorg
AGehandicaptenzorg
AOuderenzorg (verpleeg- en bejaardenhuizen)
AGeestelijke gezondheidszorg
AWelzijn kinderopvang en jeugdhulp
AZiekenhuizen
AGezondheid overig
ABanken
ABanken
AVerzekeringswezen en ziekenfondsen
AVerzekeringswezen
AUitgeverij
AUitgeversbedrijven
AGroothandel I
AGroothandel overig
AGroothandel II
AGroothandel in technische materialen
AGroothandel in vlees
AZakelijke dienstverlening I
AVrije beroepen
AZakelijke dienstverlening II
AVrije beroepen
AZakelijke dienstverlening III
AIntermediaire bedrijven
AZuivelindustrie
AZuivel
ATextielindustrie
AKleding- en textielindustrie
ASteen-, cement-, glas- en keramische industrie
ASteen-, cement-, glas- en keramische industrie
AChemische industrie
AChemische industrie
AVoedingsindustrie
AOverige voedingsindustrie
AAlgemene industrie
APapier(verwerkende) industrie
ARubberverwerkende industrie
ADelfstoffen en aanverwante bedrijven
ALederverwerkende industrie
AUitzendbedrijven
AUitzendbedrijven (kantoorpersoneel)
AUitzendbedrijven (uitzendkrachten)
ABewakingsondernemingen
ABewakingsondernemingen
ACulturele instellingen
ACulturele instellingen
AOverige takken van bedrijf en beroep
AOverige takken van bedrijf en beroep
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Bedrijfstak
Sector
ASchildersbedrijf
ASchildersbedrijf
ASchildersbedrijf (kantoor)
ASchildersbedrijf (overig)
AStukadoorsbedrijf
AStukadoorsbedrijf
ADakdekkersbedrijf
ADakdekkersbedrijf
AMortelbedrijf
ABouw (overig)
ASteenhouwersbedrijf
ABouw (overig)
AOverheid, Onderwijs en wetenschappen
AOnderwijs en wetenschappen
AOverheid, Rijk, politie en rechterlijke macht
ARijk, politie en rechterlijke macht
AOverheid, Defensie
ADefensie
AOverheid, Provincies, gemeenten en waterschappen
AProvincies, gemeenten en waterschappen
AOverheid, Overige instellingen
AOverige instellingen
AWerk en (re)integratie
AWerk en reintegratie
ARailbouw
ARailbouw
ATelecommunicatie
ATelecommunicatie
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