Algemeen mandataris van COBELIAS

Verzekeringsvoorstel
Beroepsaansprakelijkheid van de kredietbemiddelaars

Ondernemingen leden van Cobelias en vertegenwoordigd door Sobegas
AG Insurance
Allianz Benelux
Axa Belgium
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Baloise
Belfius Insurance
Fidea

Generali Belgium
KBC Verzekeringen
P&V

Gewenste aanvangsdatum: ╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

DEEL I: IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

INVULLEN IN DRUKLETTERS a.u.b.
■ Luik I (enkel in te vullen door natuurlijke personen)
Naam / Voornaam

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
Handelsbenaming

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
■ Luik II (enkel in te vullen door ondernemingen)
Bedrijfsnaam

╙┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Rechtsvorm

╙┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Naam / Voornaam (van de zaakvoerder of van de hoofdverantwoordelijke)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
Bent U afhankelijk van een andere onderneming of een ondernemingsgroep?
Indien ja, welke?

□ JA □ NEEN

╙┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

■ Luik III (in te vullen door zowel natuurlijke personen als ondernemingen)
1. Adres van woonplaats of van maatschappelijke zetel

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Nr

╙┸┴┴╜Letter ╙┸╜

Bus ╙┸┴┴╜

Postnummer

╙┸┴┴╜

Gemeente

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
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Telefoon

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

GSM

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Fax

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

2. Adres van de voornaamste uitbatingszetel (correspondentieadres)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜ Nr ╙┸┴┴╜ Letter ╙┸╜

Bus ╙┸┴┴╜

Postnummer

╙┸┴┴╜

Gemeente

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Telefoon

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

GSM

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Fax

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

3. Varia
E-mail adres (N.B.: het verzekeringsattest wordt U op dit adres verstuurd)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜@╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
Verzending van boekhoudingsstukken via E-mail?

□ JA □ NEEN

Inschrijvingsnummer bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)*

╙┸┴┴┴┴╜╙┴╜-╙┴╜
Bankrekeningnummer
Rijksregister-of ondernemingsnummer
Geboorte- of oprichtingsdatum

BE╙┴╜╙┸┴┴╜╙┸┸┸╜╙┸┸┸╜

╙┸┴┴╜╙┴┴╜╙┴┴╜
╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

* Als U nog niet over een inschrijvingsnummer beschikt, gelieve ons dit mee te delen zodra U het
zal kennen.
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DEEL 2: ALGEMENE INLICHTINGEN
1. Uw diploma's
Welke diploma's hebt U? .....................................................................................................................................
Land, instellingen en data van uitreiking? .........................................................................................................

2. Uw activiteit als kredietbemiddelaar
Bent U
- bemiddelaar in hypothecair krediet?

□ JA □ NEEN

- bemiddelaar in consumentenkrediet?

□ JA □ NEEN

Als agent in een nevenfunctie die kredietkaarten verdeelt?

□ JA □ NEEN

Als agent in een nevenfunctie die geen kredietkaarten verdeelt?

□ JA □ NEEN

Sinds wanneer bent U actief voor deze activiteit?

╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

Voor welke kredietinstellingen werkt U? ..........................................................................................................
Wat is het bedrag van Uw jaarlijkse omzet voor de activiteit van bemiddelaar in hypothecair krediet?
...................................................................................................................................................................................

Wat is het bedrag van Uw jaarlijkse omzet voor de activiteit van bemiddelaar in consumentenkrediet?
...................................................................................................................................................................................

3. Uw antecedenten
Verzekeringen
Bij welke maatschappij bent U of was U verzekerd? ......................................................................................
Indien de verzekering stopgezet is, op welke datum en om welke redenen? ................................................
...................................................................................................................................................................................

Werd U reeds geweigerd door een maatschappij bij het sluiten van een overeenkomst, bij de
hernieuwing ervan of heeft men aanvaard uw risico’s te dekken of te blijven dekken onder bijzondere
voorwaarden?

□ JA □ NEEN
Zo ja, om welke redenen? ...................................................................................................................................

Pagina 4 - Cobelias

Aansprakelijkheid
Is uw aansprakelijkheid of die van uw vennoten en medewerkers ooit in het geding geroepen?

□ JA □ NEEN
Hoeveel maal? .......................................................................................................................................................
Op welke data?

............................................................................................................................................

Voor welke bedragen? ..........................................................................................................................................
Om welke redenen? ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wat was het resultaat van de tegen U gerichte klachten? ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

DEEL 3: ALGEMENE INLICHTINGEN
(Deze uitbreiding geldt niet voor de bemiddelaars inzake consumentenkrediet in een
nevenfunctie.)
Wenst U een dekking voor Uw burgerlijke uitbatingsaansprakelijkheid?

□ JA □ NEEN

Hoeveel personen zijn er werkzaam in Uw bedrijf? .........................................................................................
N.B.: Onder tewerkgestelde personen wordt verstaan: de bedrijfsleider, de aangestelden, de actieve
organen en vennoten, de medewerkende echtgeno(o)t(e).
De aangestelden zijn de bezoldigden, de interimwerkers, de stagiairs, de studenten en de
vrijwillige helpers.
Het aantal tewerkgestelde personen mag niet meer zijn dan vijftien.

*

*

*

Dit voorstel houdt geen verplichting in tot het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomst, noch
vanwege de aanvrager, noch vanwege de verzekeraar. Wetende dat dit voorstel als basis dient voor een
eventuele overeenkomst, verklaart de aanvrager hierbij dat zijn hier vermelde antwoorden en
verklaringen correct zijn.
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor het tot stand komen van
de verzekering en bevestigt niets te hebben verhuld dat van invloed zou kunnen zijn op de
risicobeoordeling door de verzekeraar.
De aanvrager is er zich van bewust dat de desgevallend te betalen premie geen commissie bevat.
Opgemaakt te ................................................................ op .................................................................................

(handtekening)
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Bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens in dit door u ingevulde document worden verzameld met het doel een overeenkomst te
sluiten en te beheren en om de eventuele latere schadegevallen te beheren.
Wij maken gebruik van deze gegevens in alle bestanden die nodig zijn voor dit beheer. Wij mogen deze
gegevens eveneens gebruiken om u informatie en mededelingen toe te sturen die u kunnen interesseren.
U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze bestanden aan u mee te delen,
mits een bijdrage van 5 €. Indien deze gegevens niet correct of gepast zijn, kunt u ons vragen deze aan te passen
of te schrappen of kunt U ons het gebruik ervan verbieden.
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