
Ass u ria 1:,..¢1:,.. 
VERZEKERINGEN 

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERZEKERING 
VAN BEDRIJFSGEBOUWEN, INVENTARIS, 

GOEDERENVOORRAAD EN BEDRIJFSSCHADE. 
(Bijlage t.b.v. te verzekeren bedrijfsschade) 

Volledige handelsnaam bedrijf: 

Risico-adres: 

In aanvulling op een brandverzekering voor: l:l Gebouw l:l lnventaris CJ Voorraad 

Dekking: 
a. Brand en brandblussing 
b. Blikseminslag en oak overspanning en inductie. als deze het gevolg zijn van blikseminslag 
c. Ontploffing 
d. luchtvaartuigen 

1. LEVERANCIERS 

Is het bedrijf voor meer dan 75% van de goederenvoorraad afhankelijk van een leverancier? (indien van toepassing) 

l:l Nee l:l ja, aantal? 

2. ADMINISTRATIE 

a) Wordt voor het bedrijf een voorraadadministratie bijgehouden? l:l Nee CJ Ja l:l geautomatiseerd CJ niet geautomatiseerd 

b) Heeft u een back-up van de administratie? l:l Nee l:l Ja, en wordt opgeslagen te (adres invullen) 

3. BRUTOWINST 

a) Wat was de brutowinst over het afgelopen boekjaar (raadpleeg accountant of administratiekantoor) 

l:l SRD l:l USO CJ EUR 

b) Hoeveel bedroeg de bruto winst? 

2 jaar geleden: l:l SRD l:l USO CJ EUR 

3 jaar geleden: l:l SRD l:l USO CJ EUR 

c) Wat is de verwachte brutowinst voor het huidig boekjaar? CJ SRD l:l USO CJ EUR 

(indien sterk afwijkend van het /aatst bekende jaar, verzoeken wij u de reden daarvan op te geven) 

d) Hoeveel bedragen de variabele kosten voor het huidig boekjaar? l:l SRD l:l USD l:l EUR 

lou uw bedrijf na een grate schade binnen 52 weken kunnen herstarten? 
l:l Ja CJ Nee. hoeveel weken heeft u dan maximaal nodig voor de volledige herstart? 

l:l 13 we ken l:l 26 we ken l:l 39 we ken CJ 65 we ken CJ 78 we ken CJ 1 04 we ken l:l 130 we ken CJ 156 we ken 
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4. ANDERE VERZEKERINGEN 

a) Loopt er elders een bedrijfsschadeverzekering? l:l Nee l:l Ja 

b) Zo ja, bij welke verzekeraar? 

c) Heeft een verzekeringsmaatschappij u ooit verzekeringen l:l geweigerd. l:l opgezegd, of l:l tegen bijzondere voorwaarden 
geaccepteerd/voortgezet? l:l Nee l:l Ja 

5. ALGEMENE SLOTVRAAG 

Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag 
voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? 
Zo ja, welke informatie is dat? l:l Nee l:l Ja. namelijk 

VERZWIJGING 
Toelichting op artikel 320 Wetboek van Koophandel (ook wei verzwijgingsartikel genoemd) 
Het is belangrijk dat u aile vragen volledig en naar waarheid invult. Assuria Schadeverzekering N.V. heeft het recht een verzekering ongeldig 
te verklaren en uitkeringen te weigeren als blijkt dat bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie is gegeven. 

Surinaams recht 
Op deze verzekering is het Surinaams recht van toepassing en is uitsluitend de Surinaamse rechter bevoegd te oordelen over geschillen 
hieromtrent. 

Datum 

Handtekening aanvrager Naam en handtekening Assuria tussenpersoon 
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