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Uitsluitend voor gebruik door de Adviseur – Niet goedgekeurd voor gebruik met klanten

Vul dit Aanvraagformulier in als u een Dienstovereenkomst wenst aan te gaan met Prudential International Assurance plc (de
"Maatschappij") om u toe te laten verder te handelen met uw Belgische klant en zijn bestaande contracten met de Maatschappij te beheren.

Een kopie van deze Dienstovereenkomst is verkrijgbaar op aanvraag of kan worden gedownload van de website van de maatschappij op

www.prudential-international.com/be-fr-adviser (Frans), www.prudential-international.com/be-nl-adviser (Nederlands) of
www.prudential-international.com/be-en-adviser/ (Engels).

Gebruik zwarte inkt en schrijf in HOOFDLETTERS of, als u hierom wordt gevraagd, vink de gepaste opties aan. Correcties moeten
worden geparafeerd. Gebruik geen correctievloeistof, omdat uw aanvraag hierdoor ongeldig wordt.

Prudential International Assurance plc
Customer Service Department 
Montague House
Adelaide Road
Dublin 2
Ireland

Aantekeningen om u te helpen

Deel 1 – Gegevens van de Aanvrager (moet een geregelde entiteit zijn) 

Volledig naam en adres van de aanvrager
(Volledige bedrijfsnaam en adres van de maatschappelijke zetel indien het gaat om een bedrijf of een ander corporatieve of wettelijke entiteit)

Telefoonnummer (internationaal oproepnummer inbegrepen) Faxnummer

E-mailadres Taal

Correspondentieadres (indien verschillend van bovenstaand)
Opmerking: alle correspondentie, met inbegrip van de klantencorrespondentie, zal naar dit adres worden verstuurd.

Deel 2 – Contactgegevens voor administratieve vragen 

E-mailadres

Naam contactpersoon Telefoon

Postcode

Postcode

Bfl
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Deel 4 – Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Naam Naam

Provider Polisnummer

Beperking van de waarborg voor schadeloosstelling (indien van toepassing)

Beschikt de aanvrager over een verzekering beroepsaansprakelijkheid? Ja Nee

Deel 5 – Informatie over alle Bestuurders, Partners of Eigenaars

Functie Functie

Indien er drie of vier aanvragers zijn, gelieve dan een kopie van dit deel te maken en in te vullen. Stuur samen met de
aanvraag terug.

U bent een bedrijf: 

Werd u door een rechtbank veroordeeld
voor een crimineel feit (andere dan kleinere
verkeersovertredingen)? Ja Nee

Indien “JA” geef hierover bijkomende inlichtingen op een afzonderlijk blad in bijlage gevoegd bij deze aanvraag.

Werd u al eens persoonlijk bankroet verklaard,
hebt u ooit een administratieve maatregel
opgelegd gekregen, hebt u ooit een schikking
of een afspraak gemaakt met schuldeisers of
werd ooit door de rechtbank beslag gelegd op
uw goederen of andere eigendommen?

Heeft de Maatschappij, een andere
productprovider of een belangrijke
distributeur ooit een dienstovereenkomst of
een andere overeenkomst met u of met het
bedrijf beëindigd?

Indien “JA” geef hierover bijkomende inlichtingen op een afzonderlijk blad in bijlage gevoegd bij deze aanvraag.

hebt u een bevel gekregen om het bedrijf te liquideren (om een andere reden dan voor de heroprichting of
samensmelting) of hebt u een vereffenaar of curator aangesteld of werd er een administratief bevelschrift
uitgevaardigd tegen het bedrijf, de goederen van het bedrijf of zijn er andere bevelschriften tot liquidatie van
de goederen van het bedrijf? Ja Nee

Deel A – Eerste (of enige) aanvrager Deel B – Andere Aanvragers

Werd u door een rechtbank veroordeeld
voor een crimineel feit (andere dan kleinere
verkeersovertredingen)? Ja Nee

Ja Nee

Werd u al eens persoonlijk bankroet
verklaard, hebt u ooit een administratieve
maatregel opgelegd gekregen, hebt u ooit
een schikking of een afspraak gemaakt met
schuldeisers of werd ooit door de rechtbank
beslag gelegd op uw goederen of andere
eigendommen? Ja Nee

Ja Nee

Heeft de Maatschappij, een andere
productprovider of een belangrijke
distributeur ooit een dienstovereenkomst of
een andere overeenkomst met u of met het
bedrijf beëindigd? Ja Nee

Werd een aanvraag door u of door de
onderneming voor een dienstovereenkomst
met de Maatschappij of een andere
productprovider of belangrijke distributeur
ooit geweigerd? Ja Nee

Werd een aanvraag door u of door de
onderneming voor een dienstovereenkomst
met de Maatschappij of een andere
productprovider of belangrijke distributeur
ooit geweigerd? Ja Nee

Deel 3 – Regelgevende toelating

Land Naam regelgevend orgaan Lidmaatschap/licentienummer Categorie/Toegelaten activiteiten
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Deel 6 – Gemachtigde personen

Vermeld de naam van alle individuen die gemachtigd zijn om in uw naam of in naam van het bedrijf te handelen en zorg voor
een voorbeeldhandtekening.

Naam contactpersoon

Verklaring

IK VERKLAAR / WIJ VERKLAREN HIERBIJ dat de antwoorden op de
vragen in dit Aanvraagformulier de enige basis vormen waarop de
Maatschappij een Dienstovereenkomst aanbiedt aan de Aanvrager.

IK BEVESTIG / WIJ BEVESTIGEN dat ik / wij een kopie heb /
hebben ontvangen van de Dienstovereenkomst of dat deze kopie
online werd gedownload van www.prudential-
international.com voor dit Aanvraagformulier werd ingediend.

IK BEGRIJP / WIJ BEGRIJPEN dat indien ik/wij onjuiste informatie
hebben versterkt aan de Maatschappij, deze laatste het recht heeft
om deze Dienstovereenkomst meteen te verbreken zonder
kennisgeving vooraf.

IK BEGRIJP / WIJ BEGRIJPEN dat door ik / we, door dit
Aanvraagformulier te ondertekenen, akkoord ga / gaan gebonden
te zijn aan deze Dienstovereenkomst in het geval deze Aanvraag
door de Maatschappij wordt aanvaard.

Onderteken en dagteken dit Aanvraagformulier en stuur het terug naar onderstaand adres. U ontvangt een schriftelijke bevestiging zodra
de Maatschappij uw Aanvraag heeft aanvaard. De Dienstovereenkomst gaat in op de dag waarop de Aanvraag door de Maatschappij
wordt aanvaard. 

Prudential International Assurance plc
Customer Service Department
Montague House
Adelaide Road
Dublin 2
Ireland

Volledige naam van de gemachtigde persoon Functie en titel: bijv. Bestuurder/Partner/Eigenaar

Handtekening

✗

Datum 

D D M M J J J J

Handtekening 

✗

Naam contactpersoon Handtekening 

✗

Volledige naam van de gemachtigde persoon Functie en titel: bijv. Bestuurder/Partner/Eigenaar

Handtekening

✗

Datum 

D D M M J J J J

Aantal vereiste gemachtigde personen voor ondertekening in naam van uw bedrijf.



De maatschappelijke zetel van Prudential International is gevestigd in Ierland, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een handelsbenaming
van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die opereert vanuit Ierland. Registratienummer 209956. Telefoonnummer + 353 1 476
5000.) Prudential International Assurance plc is geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland. IP
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www.prudential-international.com


