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   AANVRAAG WERKNEMERSSCHADEVERZEKERING (WSV MAX) 
 

1 Gegevens van de (kandidaat-)verzekeringnemer: 

Naam en rechtsvorm  

Kvk nummer  

Adres, postcode en plaats vestiging  

E-mailadres en Website  

E-mailadres nota  

IBAN-nummer  

Contactpersoon naam  

Contactpersoon telefoon  

 

2 Is er dekking gewenst voor andere verzekerde(n)? Zo ja, vermeld naam, rechtsvorm en Kvk-nummer: 

 

 
(Verzekeringnemer en de hiervoor vermelde andere verzekerde(n) worden hierna aangeduid als ‘de onderneming‘) 

 

3 Heeft de onderneming een:  

buitenlandse vestiging(en) en/of dochteronderneming(en)? ⃝ Nee  ⃝ Ja 

 

4 Totaal aantal werkzame personen (parttimers naar rato):  

Aantal personen:  Aantal FTE:  

(Incluis medewerkende eigenaren / directeuren / vennoten / familieleden / gedetacheerden / stagiaires / uitzendkrachten etc.) 

 

5 Uw eigen omschrijving van de werkzaamheden van de onderneming: 

 

 

 

 

6 Gevraagd verzekerde bedrag werknemersschadeverzekering per gebeurtenis: 

⃝  EUR    250.000 per aanspraak ⃝  EUR 1.000.000 per aanspraak 

⃝  EUR    500.000 per aanspraak ⃝  EUR 2.500.000 per aanspraak 

 

7 24-uursdekking 

24-uursdekking gewenst? ⃝ Nee  ⃝ Ja 
(Met de 24-uursdekking is verzekerde de gehele dag verzekerd binnen de verzekerde hoedanigheid) 

 

8 Verzekeringsverleden 

Is er voor de onderneming (elders) een verzekering van kracht (geweest) ? 

Soort risico  SVI OIV Wegam/Wegas  Werknemerschade 

Polisnummer         

Verzekeraar         

Verz.bedragen         

Datum ingang         

Datum einde         

 

9 Ingangsdatum 

Wordt een andere ingangsdatum gewenst dan de ondertekeningsdatum van dit 

aanvraagformulier? Zo ja, welke datum : 

 

(De verzekering kan niet eerder ingaan dan de datum van ondertekening van het aanvraagformulier) 
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10 SLOTVRAGEN en SLOTVERKLARING 

 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze of één van de 

volgende verzekeringen in de laatste 8 jaar aansprakelijk gesteld? 

- SVI 

- OIV 

- Wegam/Wegas 

- (Collectieve) ongevallenverzekering 

- Verkeersschadeverzekering 

⃝ Ja ⃝Nee 

Zijn er bij de onderneming, de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering 

en/of bij de in de vorige vraag genoemde verzekeringen lopende aanspraken bekend binnen de te 

verzekeren hoedanigheid of zijn er omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot 

schadevergoeding? 

⃝ Ja ⃝Nee 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering 

betrokken (geweest) bij een faillissement of surseance van betaling? 
⃝ Ja ⃝Nee 

Is de verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als 

verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? 
⃝ Ja ⃝Nee 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering  ooit 

een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er in een soortgelijke verzekering ooit 

beperkende voorwaarden gesteld? 

⃝ Ja ⃝Nee 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering  

betrokken of ooit betrokken geweest in een geschil met de overheid en/of een tuchtrechtelijke instantie 

over een bestuurs- of tuchtrechtelijke procedure binnen de verzekerde hoedanigheid? 

⃝ Ja ⃝Nee 

Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering  in 

het bezit van andere informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de 

maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van de voorgaande vragen is 

verstrekt? 

⃝ Ja ⃝Nee 

 

Naam : Functie : Handtekening : 

   

Datum : Plaats : 

  

 

 

S.v.p. het aanvraagformulier, de gevraagde toelichting(en) en de volgende informatie verzenden aan: 

service@siriuspro.nl 
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

(vzv van toepassing) een organogram van de groep 
 (*) S.v.p. uitvoerige toelichting, zo nodig door middel van bijlage(n) 

 


