Sportvisserij Vlaanderen vzw
Master Policy nr. 3.015.110/5000

Financial Protection
 VERZEKERINGSVOORSTEL

ALGEMENE GEGEVENS
Naam van de club/vereniging (incl. rechtsvorm): ..............................................................................
Adres maatschappelijke zetel : .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Omschrijving van de activiteiten : .....................................................................................................
Datum van oprichting : ......................................................................................................................
Aantal personeelsleden tewerkgesteld in de club/vereniging : .........................................................
FINANCIELE INFORMATIE(*)
Gelieve hieronder het bedrag van de begroting van de club/vereniging te willen aanduiden(*) :










(*)

VAN
0
€ 60.000€ 125.000€ 185.000€ 250.000€ 370.000€ 495.000€ 620.000€ 745.000€ 990.000-

TOT
€
60.000€ 125.000€ 185.000€ 250.000€ 370.000€ 495.000€ 620.000€ 745.000€ 990.000€ 1.250.000-

Deze informatie is essentieel om een tarificatie te bekomen.

VOORGESCHIEDENIS
Werd er in de voorbije 5 jaar een vordering ingesteld tegen de club/vereniging, haar bestuurders,
één van haar filialen en/of de bestuurders hiervan ? Zijn de club/vereniging, haar filialen en/of
bestuurders op de hoogte of werden zij in kennis gesteld van feiten die zouden kunnen leiden tot
een bestuurdersaansprakelijkheidsvordering ?
 JA
 NEEN
Indien “JA” graag meer informatie (in bijlage)

N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94
0.449.789.592

FSMA : 10.365

Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten maatschappij :
AIG-EUROPE Ltd. (Belgian Branch) - Code 0976

DEKKING
Gewenste verzekeringsdekking per schadegeval/verzekeringsjaar :
 € 125.000- (mogelijk voor alle jaarbudgetten)
 € 250.000- (enkel mogelijk vanaf een jaarbudget van € 185.000-)
 € 500.000- (enkel mogelijk vanaf een jaarbudget van € 495.000-)
VERKLARING
De ondertekenaar (handelend in naam of voor rekening van de club/vereniging en alle
verzekerden) verklaart, na onderzoek, dat de door dit document en haar bijlagen meegedeelde
inlichtingen, die dienen als basis voor het verzekeringscontract, juist en volledig zijn en dat hij
geen enkel feit bewust heeft weggelaten of heeft vergeten te vermelden. De ondertekenaar gaat
ermee akkoord dat deze vragenlijst en alle eventuele bijkomende informatie als basis zullen
dienen voor het verzekeringscontract. De ondertekenaar verbindt er zich eveneens toe de
verzekeraar op de hoogte te brengen van alle wijzigingen aan onderhavige verklaringen, welke
zich zouden kunnen voordoen tussen de dag waarop dit document werd ingevuld en ondertekend
en de ingangsdatum van de verzekeringspolis.
Naam : ……………………………………………………………………………………………………
Titel : ……………………………………………………………………………………………………...
Datum : …………………………………………………………………………………………………...
Handtekening : Bij voorkeur te ondertekenen door een lid van de Raad van Bestuur

Gelieve bij deze verzekeringsaanvraag volgende documenten te willen toevoegen :
 kopij van de meest recente jaarrekening
 kopij van de laatst geldende statuten
 nominatieve lijst van de bestuurders

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arenanv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arenanv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel
FSMA nr. 10.365 / 0.449.789.592

