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AssurMifid - gedragsregels 
 
MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen 
tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de 
financiële markten. 
De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de 
transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de 
belegger. 
De Belgische wetgever heeft de richtlijn in de Belgische wetgeving geïntegreerd via de wet 'Twin Peaks II' 
van 30 juli 2013. Die wet werd aangevuld met drie KB's van 21 februari 2014. De circulaire FSMA_2014_02 
van 16 april 2014 vervolledigt en preciseert deze wetgeving, die op 30 april 2014 van kracht werd, verder. 
 
Communicatiemethode met ADD 
 
ADD communiceert zo veel als mogelijk met u via elektronische weg, hiertoe zal in beginsel het e-mailadres 
worden gebruikt dat u ons alhier opgeeft. Voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan onze klanten 
en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan ook onze website worden gebruikt. Met de 
ondertekening van dit document stemt u in met deze wijze van communicatie en juistheid van het vermelde 
e-mailadres. 
 
U hebt de keuze om de wettelijke precontractuele en contractuele informatie hetzij op papier, hetzij langs 
elektronische weg te ontvangen/consulteren. Indien u er voor kiest om deze informatie elektronisch te 
ontvangen of op de website te consulteren, gelieve dan hierna uw email adres op te geven:  
 
!!! Uw e-mail adres:   
 
……………………………………………………………- Functie: …………………………….. (preferent) 
 
……………………………………………………………- Functie: …………………………….. 
 
……………………………………………………………- Functie: …………………………….. 
 
Met uitzondering van de informatie die nog niet elektronisch beschikbaar zou zijn, zullen wij de 
(pre)contractuele informatie versturen naar het opgegeven email adres en/of beschikbaar stellen via de 
website. 
 

 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan 1 voor de klant en 1 getekend aan ADD terugbezorgd moet worden.. 
 
Naam onderneming:  
Naam :    
 
Datum:  
 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 
De ondertekening van dit document houdt de kennisname in van de hierna vermelde voorwaarden. 
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Voorwaarden 

 
Erkenning en aangeboden diensten 
 
Inschrijving bij de controleautoriteit ADD is ingeschreven onder het nummer 13721 A in de categorie van 

verzekeringsmakelaar in het register van de FSMA, met zetel in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Dit register is 
terug te vinden op  www.fsma.be 
 
Diensten  

ADD biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. 
Deze diensten bestaan uit:  
- het adviseren over verzekeringsovereenkomsten 
- het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidende werk tot het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten 
- en in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. 
 
Takken: 
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend 
spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaar-tuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip 
koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA 
motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht;16: 
Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met 
beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en 
geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in 
verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen. 
 
Verloning  

Voor onze diensten ontvangen wij meestal een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de 
premie die u als klant betaalt. In het andere geval betaalt u ons als klant rechtstreeks een vergoeding voor onze diensten 
van verzekeringsbemiddeling. In dat geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. 
 
 

Belangenconflicten  
 
Wij hebben passende organisatorische en administratieve maatregelen genomen om te voorkomen dat 
belangenconflicten tussen ADD en de cliënten, of tussen cliënten onderling, de belangen van de cliënten zouden 
schaden.  Er werd een beleid inzake belangenconflicten opgesteld om te verzekeren dat alle redelijke stappen worden 
genomen om te handelen in het belang van de cliënt. 
 
Voor meer informatie over het belangenconflictenbeleid verwijzen wij u naar de website van ADD: www.add.be – rubriek 
‘Over ADD’. U kan ook steeds een kopie van het belangenconflictenbeleid verkrijgen via ons kantoor.  
 

Communicatie en taalgebruik  
 

U kunt met ADD per e-mail, per brief, telefonisch of per fax communiceren. 
 
 
De communicatie tussen u en ADD kan verlopen in het Nederlands, Frans of Engels. U kan steeds aangeven in welke 
van deze talen de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal te allen tijden wijzigen bij uw 
verzekeringstussenpersoon. 
 
 

Klachtenbehandeling  
 
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ADD.  
Hebt u een klacht over onze dienstverlening die we niet samen hebben kunnen oplossen? Klachten kunnen ook 
ingediend worden bij de Ombudsman van de Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 35.  
Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as. 
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