Verzekeraar in de bouw

COÖPERATIEVE VOORDELEN

Dienstverlening van AR-CO cvba voor haar

COÖPERANTEN

VOOR WIE?
Beoefenaars van dienstenberoepen in de bouw die hun polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bij ARCO cvba afsluiten en € 260 tot € 5005 aandelen onderschrijven.
WAAROM?
1. AR-CO behartigt en verdedigt uw beroepsaansprakelijkheid
• De verzekeringsvoorwaarden voor uw beroepsaansprakelijkheid worden voortdurend bijgestuurd in
uw belang van de coöperant, volgens de evoluties van het beroep, de wetgeving en de rechtspraak;
• U krijgt hulp van experten en advocaten die de bouwrisico’s goed kennen;
• U krijgt preventief advies om schadegevallen te vermijden.
2. AR-CO biedt u extra steun bij de start van uw activiteit als zelfstandige in de bouw
• U geniet een uitgebreide dekking als bouwheer bij de bouw of verbouwing van uw eigen woning;
• U krijgt een premiekorting wanneer u een tweede polis onderschrijft (voor een bijkomende activiteit
die niet gedekt is door uw eerste polis);
• U wordt vrijgesteld van uw premie bij zware blijvende invaliditeit (meer dan 66%);
• Als starter wordt u vrijgesteld van posterioriteitspremie bij het stopzetten binnen de 3 jaar na het
opstarten van het eerste eigen project, wanneer het totaal van de uitgevoerde waarde der werken onder
€ 500.000 blijft.
3. AR-CO helpt om uw beroepsrisico’s te verminderen
• U kan genieten van een juridisch advies met betrekking tot de bouw (behalve voor tuchtprocedures,
inning van erelonen en fiscaal advies);
• U geniet van gratis juridische studies en adviezen voor het opstellen van een gunningsverslag voor
openbare bouwopdrachten;
• U krijgt hulp bij het opstellen van uw contract met de bouwheer en u krijgt ook advies ter zake;
• U geniet van ondersteuning bij de opbouw, uitbouw en overdracht van de professionele vennootschap;
• U kan hulp krijgen om vervanging te zoeken voor lopende projecten bij zware blijvende invaliditeit
(meer dan 66%);
• U krijgt hulp wanneer u moeilijkheden zou ondervinden om uw premie te betalen omwille van zware
persoonlijke problemen die uw beroepsuitoefening onmogelijk maken.

4. U neemt actief deel aan het beleid van onze maatschappij
• U wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering waar u uw mening kan uiten over het beleid van
AR-CO;
• U kan zich kandidaat stellen en verkozen worden als bestuurder;
• Samen met de andere coöperanten stemt u over de goedkeuring van de jaarrekening en verkiest u de
bestuurders;
• U kan uw suggesties aan de directie overmaken.
P.S.: In een coöperatieve vennootschap beschikt elke coöperant over één stem, ongeacht het aantal
aandelen.
5. AR-CO informeert u op een degelijke wijze
• U ontvangt regelmatig info over evoluties in de verzekeringen, samen met het advies van AR-CO.

HOE?
Waarde van een aandeel en dividend
De nominale waarde van één aandeel is € 13. Elk aandeel geeft recht op het coöperatieve dividend gelijk
aan de rente op de tienjarige obligatielening van de Belgische Staat van het betrokken jaar, verhoogd met
1%, wanneer AR-CO tijdens het boekjaar winst maakt en de Algemene Vergadering die winst voor uitkering
goedkeurt, wettelijk beperkt tot 6% van de nominale waarde ervan.
Bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald.
Aanvraag tot inschrijving
Invullen in drukletters aub.

Ik ondergetekende ...................................................... ..........................................................................................
gedomicilieerd te (straat, huisnr.) ............................ ..........................................................................................
(postcode, gemeente) ................................................. ..........................................................................................
wens vennoot te worden van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij AR-CO cvba.
Deze toetreding geldt voor onbepaalde duur.
Bijgevolg onderschrijf ik (minimum 20, maximaal 385) ........... aandelen van € 13 en stort het bedrag van
€ …………………… op het rekeningnummer BE31 3100 4027 1355 (BBRUBEBB) met de mededeling :
(aantal) AANDELEN + (polisnummer) + (naam en voornaam).

Gedaan te ................................................................... op ....................................................................... (datum)
Handtekening voorafgegaan door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”:

................................................................................................................................................................................
RPR 0406.067.338
Bank 310-0402713-55
IBAN BE31 3100 4027 1355
BIC BBRUBEBB

AR-CO c.v.b.a. 0330
Inschrijvingsformulier voor coöperanten
Bij K.B. erkende verzekeringsmaatschappij
takken : 13 K.B. 4/7/1979 – 9 en 16 K.B. 4/7/1989
LPS 13-16 in LU 21/11/2000 en LPS 13 in FR 20/05/2005
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