
 

 

Belangrijke informatie bij het aanvragen van een verzekering 
 

REIKWIJDTE MEDEDELINGSPLICHT VERZEKERINGNEMER 

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit 

aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 

omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende 

derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de 

eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij 

deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij MediRisk bekend veronderstelt, moet u 

toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft 

voldaan, kan zulks er toe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u 

met opzet tot misleiden van MediRisk heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand 

van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft MediRisk tevens het recht de 

verzekering op te zeggen. 

 

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een 

vennootschap of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het 

schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor: 

 de leden van de maatschap; 

 de (stille, openbare, commanditaire) vennootschap; 

 de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 

 de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon 

is (zijn) 

 hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of 

meer). 

 

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar 

voordat de MediRisk u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering 

aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan MediRisk mededelen, indien deze 

vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u ter hand is gesteld. 

 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de 

mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 

 een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 

 de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. 

De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden 

zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op 

het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot 

hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor 

de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. 

 

STICHTING CIS 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MediRisk uw gegevens raadplegen bij de 

Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het 

privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 

 

 

z.o.z. 



PERSOONSGEGEVENS 

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door 

MediRisk verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; 

voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en 

integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. Op dit alles is er de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ 
van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum 

van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) 333 87 77, 

www.verzekeraars.nl. 

 

KLACHTEN 

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit de totstandkoming of uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst moeten eerst schriftelijk worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris 

van MediRisk, Van Deventerlaan 20, Postbus 8409, 3503 RK Utrecht. Wanneer het oordeel van 

MediRisk voor u niet bevredigend is, kunt u zich richten tot de Tuchtraad Financiële Dienstverlening 

(Assurantiën), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 

Wie geen gebruik wil maken van bovengenoemde mogelijkheden of de behandeling door de 

Tuchtraad niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. 


