
Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de (pre)contractuele relaties 
tussen Belfius Bank en de consument met betrekking tot Belfius-Cover/ 
Belfius Deposit Cover/Belfius-Cover Beleggingen.

Gegevens van de bevoegde toezichthoudende 
overheden

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

Tel.: 02 220 52 11 - Fax: 02 220 52 75

www.fsma.be

Nationale Bank van België

Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

België

Tel.: 02 221 21 11 - Fax: 02 221 31 00

www.nbb.be

Precontractuele informatie ASSURMIFID

Wat volgt, is specifiek bedoeld om te voldoen aan bepaalde voorwaar-
den van de wet van 30 juli 2013 ter versterking van de bescherming 
van de gebruikers van financiële producten en diensten en van de 
koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (ASSURMIFID-reglementering).

1. Gegevens van de verzekeringsmaatschappij en van 
de verzekeringstussenpersoon

Belfius Bank, FSMA-nummer 019649 A, is een verbonden agent van 
Belfius Insurance NV die contractueel verbonden is om enkel verzeke-
ringen te verkopen van Belfius Insurance NV (met uitzondering van de 
verzekeringen van tak-14).

Verzekeringsonderneming Belfius Insurance NV – Tel.: 02 286 76 11 – 
BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE72 0910 1224 0116 – RPR Brussel BTW 
BE 0405.764.064 – waarvan de zetel gelegen is in B-1210 Brussel, 
Galileelaan 5.

2. Advies

Aangezien deze verzekering op afstand wordt afgesloten, verstrekt 
Belfius Bank geen advies. Indien u een gepersonaliseerd advies 
wenst over uw verzekeringen, bent u steeds welkom in uw Belfius 
Bank-kantoor.

U bevestigt dat dit product beantwoordt aan uw verlangens en 
behoeften. U verklaart kennis te hebben genomen van de productom-
schrijving en van de algemene voorwaarden van het product Belfius-
Cover, die de kenmerken en gevallen van uitsluiting omschrijven, en u 
verklaart hierbij ze te aanvaarden. 

3. Overzicht van de aangeboden diensten

Belfius Insurance NV biedt aan particuliere klanten, ondernemingen 
en zelfstandigen een compleet gamma producten Leven en niet-Leven 
aan. Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming erkend onder het 
nummer 0037 door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 
1000 Brussel, biedt haar producten eveneens aan de socialprofitsector 
en aan de overheid aan.

4. Talen en wijze van communicatie

U kunt van ons naar wens elk document of elke informatie ontvangen 
in het Nederlands of in het Frans.

5. Voorkomen van belangenconflicten

Belfius Bank NV en Belfius Insurance NV hebben een specifiek beleid 
uitgewerkt inzake  belangenconflicten met het oog op het opsporen, 
voorkomen en beheren van mogelijke belangenconflicten die de 
belangen van de verzekeringnemer/verzekerde in het gedrang zouden 
kunnen brengen. Zij zien toe op de wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen ter zake en passen strikte interne normen toe. De geldende 
maatregelen worden aangepast aan de specifieke aard van de dienst 
die werd verstrekt aan de klant en zij baseren zich onder meer op het 
principe van heldere informatie over de eventuele belangenconflicten, 
het voorkomen van ongepaste beïnvloeding en de strikte toepassing 
van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. De verzekering-
nemer/de verzekerde kan op eenvoudig verzoek meer informatie 
verkrijgen over het beleid inzake belangenconflicten, hetzij op de 
websites www.belfius-insurance.be en www.belfius.be, hetzij via zijn 
Belfius Bank-kantoor.

Wettelijke informatie bij online verkoop 
Belfius-Cover

Belfius Deposit Cover
Belfius-Cover Beleggingen

Belfius Bank NV
Pachecolaan 44 – 1000 Brussel
Tel. 02 222 11 11 – www.belfius.be
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
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