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1.

Dit document is een verzekeringsvoorstel dat noch de verzekeringsnemer noch de
verzekeraar tot het sluiten van het contract verplicht. De ondertekening van deze
documenten brengt geen dekking met zich mee. De verzekeraar heeft na ontvangst van
het verzekeringsvoorstel dertig dagen de tijd om de verzekeringsnemer een verzekering
aan te bieden, de verzekering afhankelijk te maken van het gunstige resultaat van een
bijkomend onderzoek of de verzekering te weigeren. Gebeurt dit niet, dan verbindt de
verzekeraar zich tot het sluiten van het contract of het betalen van een
schadevergoeding. Geen enkele premie kan geïnd worden voor het afsluiten van het
verzekeringscontract.

2.

De verzekeringsnemer is verplicht om alle omstandigheden die hij kent en waarvan hij
redelijkerwijze kan veronderstellen dat ze nuttig zijn voor het schatten van het risico, aan
de verzekeraar mee te delen. De verzekeringsnemer is als enige aansprakelijk voor
onjuiste mededelingen en de verzwijging van gegevens. Hij garandeert de eerlijkheid en
volledigheid van de antwoorden in de verschillende vragenlijsten. De verzekeringsnemer
blijft aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden, zelfs indien
deze door een verzekeringstussenpersoon of een andere persoon opgeschreven
werden. De verzekering wordt nietig verklaard bij een opzettelijke verzwijging of valse
verklaring.

3.

Door de ondertekening van dit contract geeft de verzekerde uitdrukkelijk de
toestemming aan zijn behandelende arts om een verklaring over de doodsoorzaak af te
geven aan de adviserende arts van de verzekeraar, in overeenstemming met artikel 61
alinea 4 in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

4.

In cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, die in werking
treedt op 25/05/2018.
De persoonsgegevens die u, als betrokkene, ons nu of later bezorgt, worden verwerkt
door NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de
verwerkingsverantwoordelijke.
U kunt onze Data Protection Officer (DPO) contacteren om verdere informatie met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection
Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of dpo@nn.be.
De rechtsgronden zowel als de doeleinden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens (met uitzondering van uw gezondheidsgegevens, waarvoor u uw
uitdrukkelijke toestemming verleent) zijn de volgende:
de uitvoering van uw verzekeringscontract(en) of de precontractuele maatregelen
die betreft de onderschrijving van de overeenkomst, nl. de bepaling en de
aanvaarding van het risico, het beheer en de uitvoering van het contract, het beheer
van schadegevallen, de regeling van de prestatie van het contract, in voorkomend
geval ten voordele van een derde,
de naleving van wettelijke verplichtingen, namelijk de regelgeving m.b.t. de
verzekeringen, de AssurMiFID regelgeving, de regelgeving betreffende de slapende
verzekeringscontracten, de regelgeving tot voorkoming van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven, de Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standards (CRS),
de gerechtvaardigde belangen van NN Insurance Belgium NV met inbegrepen het
leveren en beheren van verzekeringsdiensten in het algemeen.de verbetering van
de onderschreven dekkingen, het beheer van ons klanten- en verkoopbestand, het
voorkomen van onregelmatigheden (onder andere het voorkomen en bestrijden van
fraude), de direct marketing van onze producten en de promotie hiervan (behalve
via mail) en verwerking voor statistische doeleinden.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt voor de totstandkoming en de uitvoering van
uw contract of precontractuele overeenkomst zijn noodzakelijk voor de totstandkoming
en uitvoering van uw contract en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als deze
gegevens ontbreken, kan het contract niet onderschreven worden.
Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenvermelde rechtsgronden en
doeleinden doorgegeven worden aan en verwerkt worden door verschillende afdelingen
van NN Insurance Belgium NV, de entiteiten van de NN Groep, hun vertegenwoordigers
in België, hun vertegenwoordigers in het buitenland, hun herverzekeraars, hun
schaderegelingsbureaus, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, de
distributiepartners, aan iedere persoon of entiteit die beroep aantekent of tegen wie
beroep aangetekend is dat verband houdt met de onderschreven overeenkomsten en
aan de overheid. Een actuele lijst van ontvangers van uw persoonsgegevens is
beschikbaar bij onze DPO.

-

-

-

-

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk op basis van de van
toepassing zijnde doeleinden. Hierbij dienen wij rekening te houden met de wettelijke en
reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens en/of contractuele
documenten, de voorgeschreven verjaringstermijnen rekening houdend met de
wettelijke oorzaken van schorsing en stuiting van de verjaring.
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
het recht op inzage,
het recht op rectificatie,
het recht op beperking van de verwerking, zonder afbreuk te doen op het recht van de
verwerkingsverantwoordelijke om de persoonsgegevens van de betrokkene te
bewaren, of van de verwerking van deze persoonsgegevens voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
het recht op overdraagbaarheid dat van toepassing is op de persoonsgegevens
waarvan de verwerking gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor
de (pre-)contractuele maatregelen,
het recht op gegevenswissing dat van toepassing is op de persoonsgegevens
waarvan de verwerking gebaseerd is op de uitvoering van de overeenkomst of voor
de (pre-)contractuele maatregelen, rekening houdend met de door de NN Insurance
Belgium NV nageleefde verplichtingen m.b.t. bewaringstermijnen of, op het
gerechtvaardigd belang van NN Insurance Belgium NV, met inachtneming van
prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
het recht van bezwaar dat van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan
verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van NN Insurance Belgium
NV, met inachtneming van prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor
de verwerking.
U beschikt echter over het recht van bezwaar te allen tijde en zonder motivering tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie (direct marketing) en de
daaraan verbonden profilering.
U kunt bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende
en gedateerde aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van uw
identiteitskaart. U mag deze aanvraag richten aan onze DPO.
U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

5.

Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeraar brengt niet alleen de
opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk
vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

