Hiscox SA
Postbus 87033, 1080 JA Amsterdam
Arent Janszoon Ernststraat 595B, Amsterdam
T 020 517 07 00
F 020 517 07 01
E hiscox.underwriting@hiscox.nl
I www.hiscox.nl

Fine Art by Hiscox verzekering voor kunsthandelaren, antiquairs en galeries
Aanvraag of wijziging
Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Leest u eerst het formulier aandachtig door alvorens u begint met
invullen. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen mogelijk niet in behandeling worden genomen.
Tussenpersoon

………………………………………………………………………………………………………………..

□ Nieuwe verzekering
Verzekeringnemer

□ Wijziging op polisnummer ……………………………….

Naam ondernemer/verzekeringnemer…………………………………………………………………...
Directie………………………………………… Geboortedatum……-……-……

□ man

□ vrouw

Correspondentieadres…………………………………………………………………………………......
Postcode en plaatsnaam…………………………………………………………………………………..
Telefoon privé………………………………………………zakelijk………………………………………
E-mailadres………………………………………………………………………………………………….
Beroep/bedrijf……………………………………………………………………………………………….
Inschrijving K.V.K. te……………………………………….onder nummer……………………………..
IBAN………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens gebouw

Risicoadres (indien afwijkend van correspondentieadres)……………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………..
Bouwjaar

………………….

Aard van het bedrijf

□ Kunsthandel

□ Antiquariaat

□ Galerie

□ Anders, te weten……………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

□ Ja

Vinden er in het gebouw andere activiteiten plaats?

□ Nee

Toelichting…………………………………………………………………………………………………...

Bouwaard/dakbedekking

□ Steen/beton met mastiek/pannen dak
□ Steen/beton met rieten dak
□ Steen/staal
□ Anders, te weten……………………………………………………...

Soort gebouw

□ Bedrijfspand

□ Winkelpand

□ Woonhuis

□ Anders, te weten………………………………………………………
Ligging

□ Vrijstaand

□ Afgelegen

□ In rij

□ Bebouwde kom □ Buiten bebouwde kom

Onderhoudstoestand van het gebouw

□ Goed

□ Kantorenwijk

□ Matig

□ Slecht

Aantal bijgebouwen…………………………………………………………………………………………
Bestemming bijgebouwen………………………………………………………………………………….
Onderhoudstoestand van de bijgebouwen

□ Goed

□ Matig

□ Slecht
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Verbouwing

Wordt het gebouw momenteel of in de nabije toekomst verbouwd?

□ Ja

□ Nee

Omschrijving en verwachte duur van de werkzaamheden………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Leegstand van ………………..tot………………..

Preventie

Is het pand rondom voorzien van bouwkundige beveiliging?

□ Ja

□ Nee

Rolluiken

□ Ja

□ Nee

Tralies voor ramen

□ Ja

□ Nee

Toegangsdeur beveiligd d.m.v. intercom

□ Ja

□ Nee

Zijn alle buitendeuren en ramen voorzien van deugdelijk, afsluitbaar hang- en sluitwerk?

□ Nee

□ Ja, certificering □ SKG** □ SKG*** □ PKVW □ Anders……………………………...

Is het gehele pand voorzien van een inbraakalarminstallatie?

□ Nee

□ Ja, preventieklasse……………………….………(kopie beveiligingsbewijs toevoegen)

□ Met doormelding

□ Met doormelding

Met onderhoudscontract

□ Ja

□ Nee

Is het pand voorzien van rook-/brandmelders?

□ Ja

□ Nee

□ Met doormelding

□ Zonder doormelding

Zijn brandblussers aanwezig

□ Ja

□ Nee

Aantal………

Zijn brandhaspels aanwezig

□ Ja

□ Nee

Aantal………

Is een sprinklerinstallatie aanwezig

□ Ja

□ Nee

Beschikt u over een inbraakwerende kluis?
Euronorm klasse

□I

□ II

□ III

□ Verankerd

□ Ingemetseld

□IV

□ Nee

□ Ja, merk en model………………...

□V

□ Anders, te weten…………..……...

□ Vrijstaand (gewicht…………… kg)

Zijn er andere preventieve maatregelen genomen?

□ Nee

□ Ja, te weten……………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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Te verzekerde zaken

Gewenste ingangs-/wijzigingsdatum ………………………………….

-Handelsvoorraad

Gewenst verzekerd bedrag

€ ........................................

Conform specificatie?

□ Ja

□ Nee

Soort specificatie …………………………………………………………………………………………...
Omschrijving te verzekeren zaken

Geschatte verdeling (%)

1 ……………………………...................................

……………%

2 ……………………………...................................

……………%

3 ……………………………...................................

……………%

4 ……………………………...................................

……………%

Is er sprake van opslag beneden het begane grond niveau?

□ Ja

-Gewenste sublimieten

-Transportdekking

□ Nee

Inkomende bruiklenen

€ ........................................

Uitgaande bruiklenen

€ ........................................

Zaken in consignatie

€ ........................................

□ Nederland

Dekkingsgebied

Maximum bedrag tijdens transport

□ Benelux

□ Europa

□ Wereld

€ ………………..................

Hoe vinden de transporten plaats?

□ In eigen beheer
□ Gespecialiseerde beroepsvervoerder
□ Anders, te weten: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

-Beurzen

Aantal beurzen per jaar ..……, te weten

Maximum bedrag per beurs

1 …………………………………………..

€…………………………….

2 …………………………………………..

€ ……………………….......

3 …………………………………………..

€ ……………………………

4 …………………………………………..

€ ……………………………

- Inventaris

Gewenst verzekerd bedrag

€ ……………………………

Eigen risico

□ € 500,-

□ € 1.000,-

□ Anders

€ .....……………………......
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Verzekerings-

Welke van de op uw naam aangevraagde verzekeringsdekking(en) is/zijn op dit moment bij (een)

verleden

andere verzekeraar(s) ondergebracht?
Soort verzekering Contractvervaldatum

Verzekeraar

Polisnummer

…………………..

……………………………..

……………………………..

………………….

…………………..

……………………………..

……………………………..

………………….

…………………..

……………………………..

……………………………..

………………….

Heeft een verzekeraar ooit één of meerdere verzekeringen aan u opgezegd, geweigerd of op
bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet?

□ Nee

□ Ja

Zo ja, wanneer en waarom?................................................................................................................
Schadeverleden

Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste vijf jaar al eens schade
geleden door een gebeurtenis waartegen de aangevraagde verzekering dekking biedt?

□ Nee

Strafrechtelijk
verleden

□ Ja

Schadedatum

Oorzaak

Schadebedrag

………………..

……………………………………………………..

€……………………………

………………..

……………………………………………………..

€……………………………

………………..

……………………………………………………..

€……………………………

Bent u, of is een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar in
aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?

□ Nee

□ Ja

Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de
feiten die binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder
strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in
verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie,
vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling tot straf, een maatregel of geldboete.

Slotvraag

Feit

Datum

Omschrijving vervolging

………………….

………………..

……………………………………………………..

………………….

………………..

……………………………………………………..

Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons, in verband met de beoordeling van het risico
en van de persoon van de verzekerden, van belang kan zijn?

□ Nee

□ Ja ……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..
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Slotverklaring
U bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat u
mededelingen hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico
als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.

Toelichting op art. 7:928 BW
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen
die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo
ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens
belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de
verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met
dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een
schadevergoeding op grond van de verzekering.
Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend,
Plaats……………………………………………….

Datum………………………………………………….

Handtekening…………………………………………………………………………………………………….

Privacyverklaring
De persoonsgegevens benodigd voor deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door ons gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
Hiscox is een handelsnaam voor een aantal bedrijven van Hiscox. Het specifieke bedrijf dat optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens staat aangegeven in de documentatie die wij aan u verstrekken.
Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 020-5170700 of door ons te mailen op
hiscox.underwriting@hiscox.nl. Wij verzamelen en verwerken gegevens over u om verzekeringspolissen te verstrekken en
claims te behandelen. Uw gegevens worden ook voor zakelijke doeleinden gebruikt, zoals fraudepreventie en -opsporing en
financieel beheer. In dit kader kunnen uw gegevens worden gedeeld met, en kunnen gegevens over u worden verkregen
van, onze groepsmaatschappijen en derden, waaronder tussenpersonen, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus,
dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of bureaus voor fraudepreventie. Wij kunnen
telefoongesprekken opnemen om ons te helpen de dienst die wij aanbieden te monitoren en te verbeteren. Voor meer
informatie over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt en over uw rechten in verband met uw gegevens, zie onze
privacyverklaring op www.hiscox.nl.
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Doorlopende
machtiging

Machtigt u Hiscox SA om van uw op te geven rekeningnummer bedragen
af te schrijven wegens uw schadeverzekering tot wederopzegging?

□ Ja

□ Nee

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hiscox SA doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde premie, heffingen en eventuele kosten
van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.
Naam rekeninghouder…………………………………………………………………………………….
IBAN………………………………………………………………………………………………………….
Bank Identificatie (BIC)………………………………………………………………………………….....

Mogelijke betaalwijze

Het is mogelijk de verzekeringspremie in termijnen te voldoen. Indien u kiest voor termijnbetaling
wordt een premietoeslag berekend. Wijziging of annulering van de termijnbetaling is uitsluitend
mogelijk bij prolongatie van de polis.

□ Geen termijnbetaling, u betaalt geen premietoeslag*
□ Halfjaarbetaling, 2% premietoeslag*
□ Kwartaalbetaling, 3% premietoeslag*
□ Maandbetaling, 4% premietoeslag*
* Over de premietoeslag is assurantiebelasting verschuldigd. Termijnbetaling is alleen mogelijk
in combinatie met automatische incasso.

Akkoord SEPA machtiging
Plaats………………………………………………

Datum…………………………………………………..

Handtekening…………………………………………………………………………………………………….
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