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ADMB OMNIFISC

Meer service dan verzekering!

2. JAARLIJKSE PREMIE (inclusief taksen en kosten)

Voor een bijberoep:  80,00 euro 

Voor een hoofdberoep:  245,00 euro 

Voor vennootschappen 

met omzet tot 1 miljoen euro:  320,00 euro 

Boven de 1 miljoen euro en tot 3 miljoen euro:        

 650,00 euro 

Boven de 3 miljoen euro en tot 5 miljoen euro:    

 1.080,00 euro 

Boven de 5 miljoen euro:    

 OFFERTE 

Opgemaakt te ___________________ op _______________

De Verzekeringsnemer

Naam + hoedanigheid

Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-
verzekeringsnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de 
overeenkomst. Indien binnen de 30 dagen na ontvangst van het 
voorstel de verzekeraar aan de kandidaat verzekeringsnemer 
geen verzekeringsaanbod heeft gedaan of de verzekering 
geweigerd heeft, dan verbindt de verzekeraar zich tot het sluiten 
van een verzekeringspolis. De ondertekening van onderhavig 
voorstel houdt op generlei wijze enige vorm van dekking in. De 
verzekering treedt pas in werking na het ondertekenen van de 
polis en het betalen van de eerste premie zoals omschreven in 
art. 5 van de algemene voorwaarden.
De gegevens die op huidig document zijn vermeld, zijn bestemd 
voor intern gebruik van Qdos Broker & Underwriting Services 
Ltd. en Qdos European Ltd. Zij geven het recht tot toegang en 
verbetering zoals voorzien door de wet op de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, van 8 december 1992. 

UW VOORDEEL:

• onverwachte bijstandskosten worden terugbetaald

• het laat uw accountant toe uw zaak stevig te 
verdedigen bij de fiscale controles

• stelt u alle middelen ter beschikking voor een billijk 
resultaat

Neem contact op met uw accountant-
boekhouder voor meer informatie!

QDOS EUROPEAN LTD. (FSA 482.423 – CBFA erkend) 

Rossendale Road, Earl Shilton, Leicestershire, LE9 7LY, U.K.

e-mail: info@qdosconsulting.be

Commerciële vertegenwoordiging voor België:
ADMB Verzekeringen NV (CBFA 013334A)
Jan Breydellaan 107 

8200 Sint-Andries (Brugge)

Tel. 050/47.49.55 Fax 050/47.49.59

info@admbverzekeringen.be



• Elke onderneming en elke zelfstandige krijgt vroeg of laat te 
maken met een doorgedreven fiscale controle. De gevolgen 
van een dergelijke controle zijn vaak niet te onderschatten 
(omzetverhogingen, boetes, intresten,…).

• Een deskundige bijstand bij de fiscale controles  is dan ook van 
zeer groot belang. Om deze deskundigheid te waarborgen 
voorziet “ADMB ” in een bijstandsverzekering die alle erelonen 
dekt van uw fiscale raadgevers.

Tegen een BESCHEIDEN PREMIE, 
verzekert ADMB Omnifisc 
ALLE ERELONEN VOOR  

• De bijstand door Uw erkend Boekhouder – erkend Fiscalist 
of Accountant – Belastingconsulent bij een fiscale controle.

• De bijstand door Uw erkend Boekhouder – erkend Fiscalist 
of Accountant – Belastingconsulent voor het betwisten van 
een fiscale aanslag bij de administratie.

• De bijstand door een Advocaat voor het voeren van een 
fiscale procedure voor de Belgische rechtbanken.

Als bijkomend voordeel dekt de polis:

de echtgeno(o)t(e) en de wettelijk samenwonende van de 
verzekerde alsook de bestuurders, zaakvoerders of werkende 
vennoten van de verzekerde.

Om een waterdichte dekking te garanderen zal de polis ook 
de fiscale controle omvatten van de belastingsaangifte van de 
echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de verzekerde 
alsook van alle bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten 
van een verzekerde rechtspersoon voor zover het nazicht van de 
aangifte het gevolg is van een controle van de rechtspersoon.

ADMB Omnifisc
MEER SERVICE DAN VERZEKERING!

 

VERZEKERINGSVOORSTEL
ADMB Omnifisc
IN TE VULLEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER

1.  ALGEMENE INLICHTINGEN

VERZEKERINGSNEMER (naam en vennootschapvorm)
• Natuurlijk persoon: 

 Ondernemingsnummer:
• Naam van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende: 

• Adres: 

• Naam Vennootschap of rechtspersoon: 

 Ondernemingsnummer: 
• Naam van de zaakvoerder(s), bestuurder(s) en werkende 

venno(o)t(en):

• Adres maatschappelijke zetel:

• Tel.:
 fax 
 email: 
• Aantal andere zetels: 
 Adressen: 

• Omzetcijfer van het laatste volledige boekjaar :      
                                                            EUR 
• Naam en adres van de boekhouder/accountant die normaal 

gelast is met de fiscale aangiftes en -controles:


