Aanvraagformulier voor een verklaring

ingevolge het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft (onderlinge
waarborgmaatschappijen van beperkte omvang die het bedrijf
van schadeverzekeraar uitoefenen als bedoeld in
Artikel 1:10, sub a, Wet op het financieel toezicht (Wft))

De Nederlandsche Bank nv (dnb) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een
persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevensverwerking is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij dnb.
dnb gaat altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mag dnb gegevens uitwisselen met derden.
Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.
Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord,
dient u uit eigen beweging en onverwijld aan dnb mede te delen.
U wordt verzocht in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen
aan te vinken.

1 Statutaire naam van de aanvrager

2 Plaats van de zetel
Postadres
Bezoekadres
Telefoonnummer		
Faxnummer		

3 In onderstaand overzicht aankruisen welke branche(s) zal (zullen) worden gevoerd.
N.B. De eventuele bijkomende risico’s niet hieronder aankruisen, maar bij vraag 4 vermelden.
Overzicht van de toegestane branches
3 Voertuigcasco.		



4 Casco rollend spoorwegmaterieel.		



5 Luchtvaartuigcasco.		



6 Casco zee- en binnenschepen.		



7 Vervoerde zaken.		



8 Brand en natuurevenementen.		



9 Andere schaden aan zaken.		



16 Diverse geldelijke verliezen.		



17 Rechtsbijstand.		
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4 Bestaat het voornemen risico’s te dekken die tot een of meer branches behoren waarvoor
geen verklaring wordt gevraagd omdat deze risico’s door de aanvrager als bijkomende
risico’s worden beschouwd? 		  Ja
 Nee

Zo ja, dan de aard van deze bijkomende risico’s, zo nodig op een bijlage, nauwkeurig omschrijven.
n.b. Onder ’branches’ worden hier ook de branches verstaan die niet in het overzicht bij vraag 3 zijn genoemd.
5 a. Bepalen de statuten dat de leden en eventueel gewezen leden verplicht zijn of kunnen
worden volledig bij te dragen in de tekorten
- tijdens de bedrijfsuitoefening? 		



Ja



Nee

- bij ontbinding? 		



Ja



Nee

Zo ja, uit welk(e) artikel(en) van de statuten blijkt dit?
b. Bepalen de statuten dat de schadevergoedingsplicht naar gelang van de beschikbare
middelen kan worden beperkt
- tijdens de bedrijfsuitoefening? 		



Ja



Nee

- bij ontbinding? 		



Ja



Nee



Ja



Nee

7 Zal ten minste de helft van het jaarlijkse bruto
premie-inkomen afkomstig zijn van de leden?



Ja



Nee

8 Maakt de aanvrager deel uit of zal hij deel uitmaken van een groep waartoe een of meer
andere onderlinge waarborgmaatschappijen
behoren of zullen gaan behoren? 		



Ja



Nee



Ja



Nee

Zo ja, uit welk(e) artikel(en) van de statuten
blijkt dit?

6 Bestaat het voornemen verzekerde risico’s in
herverzekering te geven? 		

Zo ja, dan dient u het beleid ten aanzien van
de herverzekering en het eigen behoud nader
toe te lichten in het programma van werkzaamheden (zie ook vraag 12, sub d).

Zo ja, dan naam en volledig adres van deze
maatschappij(en) vermelden alsmede de
structuur van de groep.

9 Wordt door de aanvrager naast het
schadeverzekeringsbedrijf tevens een ander
bedrijf uitgeoefend? 		

Zo ja, dan de aard van dit bedrijf omschrijven.
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10 Te verwachten aantal verzekeringnemers
- in het eerste boekjaar				

personen

- in het tweede boekjaar				

personen

- in het derde boekjaar				

personen

11 Te verwachten omvang van het bruto premieinkomen
- in het eerste boekjaar				

eur

- in het tweede boekjaar				

eur

- in het derde boekjaar				

eur

12 Mee te zenden bijlagen:
(aankruisen wat wordt meegezonden)
a. een authentiek afschrift van de akte
van oprichting* 		



b. een exemplaar van de statuten en
reglementen*		



c. namen en adressen van de bestuurders* 		



d. programma van werkzaamheden volgens
artikel 2, lid 2, Besluit Reikwijdte Wft ) 		



e. ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, met
betrekking tot de personen die het dagelijks
beleid van de verzekeraar bepalen, tezamen
met de ingevulde en ondertekende Formulieren
betrouwbaarheidstoetsing en de op deze
formulieren genoemde bijlagen*** 		 
f. ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming met
betrekking tot de personen die het beleid
van de herverzekeraar bepalen of mede
bepalen tezamen met de ingevulde en
ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde
bijlagen*** 		



g. bewijsstukken waaruit blijkt dat over de
vereiste solvabiliteitsmarge wordt beschikt** 		



* Inzenden indien voor de eerste maal een verklaring wordt aangevraagd.
** Inzenden indien artikel 4 van het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft van toepassing is
*** Het formulier betrouwbaarheidstoetsing hoeft alleen te worden ingediend als de betreffende persoon niet eerder op betrouwbaarheid is getoetst.
		 Het meldingsformulier voorgenomen benoeming en het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website (www.dnb.nl)
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13 Vermelding van overige bijlagen die
eventueel worden toegevoegd.

Ondertekening door de statutair bevoegde perso(o)n(en).

Datum 		

Datum

Plaats 		

Plaats

Naam 		

Naam

Functie		

Functie

Handtekening

Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:
De Nederlandsche Bank nv, Expertisecentrum Markttoetreding, postbus 98, 1000 ab Amsterdam.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van dnb via telefoonnummer 0800 - 020 10 68
of via e-mail (info@dnb.nl).
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