
AssurMiFID-gedragsregels* 
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-

gedragsregels en deelt u in u dit verband de volgende informatie mee: 

1. Aangeboden producten en diensten 

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling 

Ons kantoor biedt diensten aan van verzekeringsbemiddeling, hieronder dient begrepen elke activiteit die door een 

dienstverlener wordt uitgevoerd, en bestaat in: 

• het verstrekken van advies over een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of, 

• het voorstellen of aanbieden van een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of, 

• het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een of meerdere 

verzekeringsovereenkomsten; en/of, 

• het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten; en/of, 

• het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten. 

In uitvoering van onze algemene zorgplicht zullen wij vooraleer een verzekeringsbemiddelingsdienst te 

verstrekken, minstens uw verlangens en behoeften registreren, evenals alle nuttige precontractuele informatie 

bezorgen. Om uw cliëntendossier op te starten, verzoeken wij u samen met ons de relevante bemiddelingsfiche 

nauwgezet in te vullen. Voor de spaarverzekeringen tak 21 en de beleggingsverzekeringen tak 23 gaat het om een 

“Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering”. Hierop noteren wij uw 

identiteitsgegevens, uw gezinssamenstelling, uw verlangens en behoeften inzake sparen en/of belAssurMiFID-

gedragsregels* 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in u dit verband de volgende 

informatie mee: 

1. Aangeboden producten en diensten 

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling 

Ons kantoor biedt diensten aan van verzekeringsbemiddeling, hieronder dient begrepen elke activiteit die door een 

dienstverlener wordt uitgevoerd, en bestaat in: 

het verstrekken van advies over een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of, 

het voorstellen of aanbieden van een of meerdere overeenkomsten van verzekering; en/of, 

het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een of meerdere 

verzekeringsovereenkomsten; en/of, 



het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten; en/of, 

het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten. 

In uitvoering van onze algemene zorgplicht zullen wij vooraleer een verzekeringsbemiddelingsdienst te 

verstrekken, minstens uw verlangens en behoeften registreren, evenals alle nuttige precontractuele informatie 

bezorgen. Om uw cliëntendossier op te starten, verzoeken wij u samen met ons de relevante bemiddelingsfiche 

nauwgezet in te vullen. Voor de spaarverzekeringen tak 21 en de beleggingsverzekeringen tak 23 gaat het om een 

“Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering”. Hierop noteren wij uw 

identiteitsgegevens, uw gezinssamenstelling, uw verlangens en behoeften inzake sparen en/of beleggen, evenals 

uw beleggingsdoelstellingen. Wij stellen u vragen over uw kennis en ervaring met financiële producten. Om na te 

gaan of een spaar- of beleggingsverzekering geschikt is voor u, dienen wij bovendien een volledige analyse te 

maken van uw persoonlijke situatie inclusief uw risicotolerantie. 

Na deze stappen onder onze begeleiding, zo nodig samen met externe experts, kunt u uw productkeuze aanduiden, 

al dan niet gebaseerd op onze aanbeveling. U hebt daarbij twee opties. Ofwel kiest u ervoor het advies te volgen 

van ons kantoor (conform de geschiktheid voor u van het verzekeringsproduct) zoals die uit voormelde 

persoonlijke analyse blijkt. Ofwel maakt u als cliënt uw eigen keuze voor een specifieke spaarverzekering tak 21 

of beleggingsverzekering tak 23. In dat geval zullen wij u wijzen op de risicograad, de draagwijdte en de 

beperkingen van de door u aangeduide verzekeringsproducten. Tevens zullen wij aanstippen of wij deze producten 

voor u passend achten, gelet op uw kennis en ervaring. 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur 

21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen met uitzondering van bruidsschats- en 

geboorteverzekeringen 23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen 

26. Kapitalisatieverrichtingen  

1.3. Polisvoorwaarden 

De polisvoorwaarden van de diverse types verzekeringen die wij aanbieden, zijn schriftelijk op ons kantoor te 

verkrijgen.  

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid 

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van 

belangenconflicten. 

Klik hier en lees hoe ons kantoor hier invulling aan geeft. 

3. Vergoeding 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de 

verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als cliënt betaalt. Daarnaast is een 

vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende 



verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer 

ons kantoor. 

4. Toezichthouder en buitengerechtelijke klachtenregeling 

4.1.  

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 

12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. 

4.2  

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend 

worden bij de Ombudsdienst Verzekering te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax 

02/547.59.75 – info@ombudsman.as - www.ombudsman.as 

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten 

alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en diverse 

bepalingen, evenals het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis 

van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de 

verzekeringssector, het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels 

over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, en het KB van 21 februari 2014 tot 

wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering- en herverzekeringsbemiddeling en de 

distributie van verzekeringen. Samenvatting in de FSMA circulaire 2014/02 van 16 april 2014 over de wijziging 

van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.eggen, 
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