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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

REWARD (PRO) 
groepsverzekering 

individuele pensioentoezegging 

overgedragen en niet-overgedragen 

overeenkomsten 

individuele voortzetting 

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 

individuele verzekering 

 

Dit addendum maakt integraal deel uit van de bovengenoemde algemene voorwaarden 
(inclusief eventuele addenda) van Monument Assurance Belgium en heeft betrekking op 
wijzigingen aan de geldende regelgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer en in het 
bijzonder de verordening (EU) Nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

De bepalingen treden in voege op 25 mei 2018. Ze vervangen integraal eerdere bepalingen die 
betrekking hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in bovenvermelde 
algemene voorwaarden. 

Alle andere bepalingen in de bijzondere voorwaarden die in afwijking vormen op de algemene 
voorwaarden, blijven van toepassing voor zoverre wettelijke bepalingen andersluidend van 
toepassing zijn. 

ADDENDUM (geldig vanaf 25/05/2018) 

Monument Assurance Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 
97 ‘hierna MAB’, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, verzamelt en 
verwerkt persoonsgegevens in het kader van de aanvaarding en beheer van de verzekering door 
middel van volgende formulieren (op papier of elektronisch ingevuld): 

• Onderschrijvingsformulier Individuele verzekeringen 

• Aansluitingsformulier groepsverzekering / Individuele pensioentoezegging 

• Overdracht overeenkomsten en individuele verderzetting 
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• Individuele voortzettingen 

• Aangifte van ziekte/ongeval/zwangerschap 

• Wijziging begunstiging 

• Medische vragenlijst 

• Uitkering bij leven of overlijden 

• Jaarlijkse aanpassing 

• Voorschotakte 

• Overeenkomsten van aanvaarding van begunstiging 

 

Om MAB toe te laten deze gegevens accuraat te houden zullen wij beroep doen op de 
aanlevering van deze gegevens door, onder andere, de verzekeringnemer, de inrichter, de 
aangeslotene, de verzekerde, de begunstigde en diverse overheidsinstanties,… 

Met persoonsgegevens bedoelen we de gegevens die op de verzekeringnemer, de inrichter, de 
aangeslotene of de verzekerde betrekking hebben, alsook de gegevens die de 
verzekeringnemer, de inrichter, de aangeslotene of de verzekerde, meedelen over personen die 
door hen vertegenwoordigd worden (bijvoorbeeld de aangeslotene vertegenwoordigd door de 
inrichter en de gezinsleden of begunstigden vertegenwoordigd door de aangeslotene). Diegene 
die de gegevens meedeelt moet de personen waarvan hij de gegevens meedeelt daarvan 
individueel op de hoogte brengen en hen wijzen op deze bepalingen van het privacy beleid en 
moet zijn/haar voorafgaande toestemming hebben om zijn/haar persoonsgegevens mee te 
delen. 

Persoonlijke identificatiegegevens, door de overheidsdiensten verstrekte identificatiegegevens, 
financiële identificatiegegevens, rijksregisternummer, persoonlijke en fysieke gegevens, 
levensgewoonten, gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens, screening gegevens in het 
kader van de witwaswetgeving (politiek prominente personen en sanctielijsten), opleiding, 
beroep, tewerkstellingsgegevens. Deze worden hernomen in de tabel hieronder. 
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Deze persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden : 

• Evaluatie van het verzekeringsrisico, beheer van het verzekeringscontract, 
schadeclaims, beheer van vergoedingen; 

• Uitbetaling van kapitalen en rentes, 
• Toekenning van voorschotten; 

• Beheer van de technische reserves; 

• Premie incasso via boekhouding en aanleveren van fiscale attesten; 

• Klachten en geschillen behandeling; 

• Herverzekering; 

• Fraude preventie en preventie tot witwassen van gelden en financiering van terrorisme; 

• Opstellen van statistieken voor intern gebruik; 

• Wettelijke rapporteringen. 

Deze gegevens zullen enkel voor de boven vernoemde doelstellingen gebruikt worden, en 
kunnen aan andere partijen meegedeeld worden zoals de inrichter, andere (her)verzekeraars, 
geneesheren, reguliere overheden in het kader van wettelijke verplichtingen. 

MAB zal er op toezien dat alle personen die tot verwerking van de persoonsgegevens 
gemachtigd zijn, contractueel alle verplichtingen nakomen en een passend beleid hebben 
inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijkheid waarborgen. Zij zullen daartoe 
overeenkomsten dienen af te sluiten en de nodige bewijzen dienen voor te leggen in zake 
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. 
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Zoals vermeld in de AVG is de wettelijke grondslag tot het verwerken van deze 
persoonsgegevens. MAB zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinde gebruiken zoals 
promotie van producten of diensten. De gegevens worden gestockeerd binnen de Europese 
Unie.  

Wat betreft de sensitieve en gezondheidsinformatie zal de nodige discretie aan boord gelegd 
worden en enkel toegankelijk zijn tot de bevoegde personen. 

Indien een er een lek zou zijn in de gegevens dan zal MAB ten laatste binnen de 72 uur na de 
vaststelling de toezichthouder op de hoogte brengen. Indien dit niet mogelijk mocht blijken dan 
zal MAB de reden voor dit uitstel mededelen. 

Elke verzekeringnemer, aangeslotene, verzekerde of begunstigde kan kennisnemen van zijn 
persoonsgegevens en rechtzettingen laten doorvoeren door schriftelijk een brief te sturen aan 
MAB, ter attentie van de Compliance verantwoordelijke. Bovendien kunnen zij zich verzetten 
tegen de verwerking van de persoonsgegevens, de persoonsgegevens laten wissen of de 
overdraagbaarheid vragen voor zoverre deze elementen niet tegenstrijdig zijn aan het beheer 
van de verzekeringen en/of aan het wettelijk belang. 

Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

(https://www.privacycommission.be/nl). 

 

 

 


