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OMNIUM REISVERZEKERING

ALGE ME NE  VOOR WAAR DEN

DEFINITIES
Voor de toe pas sing van deze over een komst wordt ver staan onder:

1. de Maatschappij:
 Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid 

en Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 – Verzekeringsmaatschap
pij toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België;

2. de Verzekeringsnemer:
 de per soon die de over een komst met de Maat schappij sluit;

3. de ver ze ker den:
 de Verzekeringsnemer en de toegelaten bestuurder;

4. het verzekerde voertuig:
 het rijtuig omschreven in de bijzondere voorwaarden;

5. het scha de ge val:
 ieder  feit  dat scha de ver oor zaakt heeft en dat aan lei ding kan geven tot de toe pas sing van de over een komst.

Artikel 1     Verzekerd voertuig

De onderhavige overeenkomst dekt het aangeduide voertuig en, in voorkomend geval, de omschreven aanhangwagen, evenals 
het toebehoren en de opties, in werkelijke waarde.

Artikel 2     Aan te geven waar de

De aan te geven waar de moet over een stem men met de cata lo gus waar de van het verzekerde voer tuig op het  moment van de 
eer ste inver keers tel ling, ver meer derd met de waar de van de  opties en het toe be ho ren, zelfs als die later ver wor ven wor den, het zij 
gra tis, het zij tegen beta ling.
Voor de aan gif te van deze waar den, wordt er noch reke ning gehou den met de belas tin gen, noch met enige ver min de ring.

Het anti dief stal sys teem dat beant woordt aan de nor men van de Maatschappij, de kosten van de plaatsing inbegrepen, wordt gra
tis verzekerd. Bijgevolg komt zijn waarde niet in aanmerking voor de bepaling van de cataloguswaarde, noch van de verzekerde 
waarde.

Wanneer bij een scha de ge val  blijkt dat de wer ke lijk aan ge ge ven waar de voor de ver ze ker de goe de ren lager is dan de aan te 
geven waar de, dan wordt  slechts ver goed in ver hou ding van de eer ste waar de ten opzich te van de twee de.
Er zal geen enkele evenredigheidsregel toegepast worden voor een onderwaardering die kleiner is dan 5% en die toe te schrijven 
is aan accessoires die niet op de aankoopfactuur van het voertuig in nieuwe staat vermeld zijn.

Artikel 3     Verplichtingen van de Verzekeringsnemer bij scha de ge val

a) Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen (3 dagen bij diefstal) nadat het is voorgevallen, worden 
aangegeven aan de Maatschappij.

b) Alvorens het bescha dig de voer tuig te laten her stel len moet een kos ten ra ming worden voorgelegd aan de Maatschappij. Wan
neer er ech ter een drin gen de reden  bestaat tot her stel ling of ver van ging van stuk ken mag de Verzekeringsnemer daar toe 
over gaan zon der voor af te over leg gen met de Maatschappij, mits het  bedrag van de scha de niet 750 EUR  zon der BTW over
schrijdt en de kos ten in een gede tail leer de fac tuur gerecht vaar digd zijn. Voor wat  betreft glas braak  blijft artikel 12 van  kracht.

 De Verzekeringsnemer mag voor reke ning van de Maat schappij laten over gaan tot de nodi ge ver van ging of her stel ling  indien 
na een ter mijn van 15 dagen, te reke nen vanaf de ont vangst door de Maatschappij, door mid del van een aan ge te kend schrij
ven van de kos ten ra ming, de Maatschappij niet is tus sen bei de geko men.
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Artikel 4     Uitkeringen krach tens de ver ze ke ring
1. Gedeeltelijke scha de

 In geval van gedeel te lijke scha de  betaalt de Maat schappij, op voor leg ging van de betaal de her stel lings fac tuur, of, op voor
leg ging van de aan koop fac tuur van een ver van gings voer tuig, aan de Verzekering sne mer de kos ten van de her stel ling terug, 
ver meer derd met de daarop betrekking hebbende, nietrecupereerbare BTW, onder aftrek van het eigen risico. In geval van 
vervanging mag de uitkering krachtens de verzekering echter niet hoger zijn dan de kosten van de her stelling, vermeerderd 
met de nietrecupereerbare BTW.

2. Volledig ver lies

 Er is volledig verlies wanneer:
— het onmo ge lijk is het voer tuig te repa re ren;
— de door de Maatschappij voor de her stel ling van het ver ze ker de voer tuig uit te geven som  gelijk is aan de wer ke lijke waar

de van het voer tuig onmid del lijk vóór het scha de ge val, alle nietrecu pe reer ba re belas tin gen inbe gre pen, onder  aftrek van 
de waar de van het wrak; 

— in geval van dief stal, het ver ze ker de voer tuig niet bin nen 30 dagen na de ont vangst van de schrif te lijke aan gif te van het 
scha de ge val door de Maatschappij, wordt terug ge von den.

 In geval van  totaal ver lies wordt de ver goe ding bere kend op basis van de werkelijke waar de, dit wil zeg  gen de waar de van het 
voer tuig onmid del lijk voor het onge val, en vast ge steld door een exper ti se.

 Deze waar de kan de aan ge ge ven waar de voor het verzekerde voer tuig niet over schrij den. Zelfs  indien het voer tuig niet wordt 
ver van gen, zal de aldus beko men waar de ver hoogd wor den:
a) met het  bedrag van de ten tijde van de aan koop nietrecu pe reer ba re BTW, dat voor het ver ze kerde voer tuig werd  betaald, 

in de ver hou ding die  bestaat tus sen de werkelijke waar de voor onge val en de net to fac tuur prijs, zon der dat dit  bedrag 
even wel de wer ke lijk betaal de nietrecu pe reer ba re BTW mag over tref fen. Er zal geen enkele BTW betaald worden voor de 
gehuurde of geleasde voertuigen;

b) met het  bedrag van de belas ting op inver keer s tel ling dat voor het ver ze kerde voer tuig werd  betaald bij de aan koop, in 
de ver hou ding die  bestaat tus sen de werkelijke waar de vóór onge val en de nettofac tuur prijs, zon der dat dit de wer ke lijk 
betaal de belas ting op inver keer  s tel ling mag over tref fen.

 De waar de van het wrak komt de Maatschappij toe.

 In geen geval zal de Maatschappij een ver goe ding  wegens onbruik baar heid of waar de ver min de ring, noch huur voor een ver
van gings voer tuig beta len. Bovendien zal de scha de wor den vast ge steld zon der dat reke ning wordt gehou den met een even
tu eel  tekort aan stuk ken waar uit een ver tra ging in of zelfs de onmo ge lijk heid tot her stel ling voort vloeit.

 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de tussen komst van de Maatschappij voor de vergoeding van de sleutels, het anti
diefstalsysteem en de bediening ervan, beperkt tot 750 EUR per schadegeval.

Artikel 5     Dekkingsuitbreiding

Wanneer de Maatschappij een scha de ge val voor haar reke ning neemt, ver goedt zij boven dien, op ver toon van een gekwe ten 
fac tuur:
— de kos ten van voor lo pi ge stal ling tot dat het des kun dig onder zoek is afge slo ten, van het sle pen van het bescha dig de voer tuig 

tot bij de her stel ler, van de nood za ke lijke demon te ring met het oog op de  raming van de kos ten, van terug keer naar België op 
voor waar de dat deze voor af is toe ge staan door de Maatschappij, van het ver ze ker de voer tuig dat in het bui ten land bescha digd 
is en dat niet meer in staat is op eigen  kracht naar België te wor den terug ge re den, van inschrijving en technische controle, dit 
alles tot beloop van 1.000 EUR zonder BTW. De inschrijvingskosten zijn echter enkel gedekt, voor zover er sprake is van een 
volledig verlies, zoals bepaald in artikel 4;

— het invoer recht  indien het onmo ge lijk of te duur is het ver ze ker de voer tuig bin nen de wet te lijk gestel de ter mij nen inge vol ge een 
vol le dig ver lies  opnieuw in te voe ren.

Artikel 6     Eigen Risico

Er wordt een eigen risico toegepast, dat in de bijzondere voorwaarden is vermeld. Dit eigen risico wordt verhoogd met 2,5% van 
de totale aangegeven waarde:

a) bij schadegevallen van de onderafdeling Diefstal;
b) indien het schadegeval veroorzaakt is door een be stuurder van minder dan 23 jaar, of die sedert minder dan een jaar houder 

is van een rijbewijs;
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c) indien bij het ongeval geen derde betrokken is, of wanneer deze niet kan geïdentificeerd worden, behalve wanneer er een 
procesverbaal is opgesteld.

Artikel 7     Onenigheid betref fen de de schat ting van de scha de

Bij one nig heid over het  bedrag van de scha de wordt dit op tegen spraak door twee des kun di gen  bepaald, waar bij de ene door de 
Verzekeringsnemer en de ande re door de Maatschappij  benoemd en behoor lijk gemach tigd wordt.

Wanneer geen over een komst  bereikt wordt, kie zen de des kun di gen een derde des kun di ge met wie zij geza men lijk beraad sla gen; 
de stem van de derde des kun di ge is door slag ge vend. Indien één van de par tij en  nalaat zijn des kun di ge te benoe men of wan neer 
de beide des kun   di gen het niet eens wor den over de keuze van de derde des kun di ge,  geschiedt de benoe ming daar van door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, op ver zoek van de meest gere de par tij.

Elk van de par tij en  draagt de kos ten en ere lo nen van zijn des kun di ge. Die van de derde des kun di ge wor den door elk voor de helft 
gedra gen. De des kun di gen en de derde des kun di ge zijn van elke for ma liteit vrij ge steld. Hun beslis sing is soe ve rein en onher roe
pe lijk.

Artikel 8     Uitsluitingen

Zijn uit ge slo ten, scha de ge val len voor ge val len:

a) wan neer het ver ze ker de voer tuig ver huurd wordt of door enige over heid wordt opge ëist;
b) tij dens de deel na me of de voor be rei ding van het ver ze ker de voer tuig aan auto races, snel heids, regel ma tig heids of behen

dig heids wed strij den; de toe ris ti sche  rally’s blij ven noch tans  gedekt;
c) ter gelegenheid van uit da gin gen, wed den schap pen, kennelijk roekeloze daden, van het rij den met over dre ven snel heid in 

 strijd met de bepa lin gen van het alge meen regle ment op de poli tie van het weg ver keer, en van het besturen van een motor
rijtuig waarvan een of verschillende banden glad zijn;

d) door het feit van een oor logs con flict, vij an de lijk he den, een inva sie, mili tai re bezet ting, bur ger lijke of poli tie ke onrus t, ter ro ris me 
of col lec tief  geweld,  oproer, sta    kin gen, poli tie ke bewe gin gen of gelijk aar di ge gebeur te nis sen;

e) door het feit van een nucle air onge val in de zin van art. 1, a), i) van de con ven tie van Parijs van 29 juli 1960;
f) door het feit van een opzet te lijk onge val. Wordt onder ande re  beschouwd als zijn de opzet te lijk het feit van zelf moord of  poging 

tot zelf moord van een ver ze ker de;
g) wan neer de bestuur der niet vol doet aan de voor waar den voor ge schre ven door de wet en de Bel gi sche of vreem de regle men

ten om een voer tuig te mogen bestu ren, of, wan neer, op het  moment van het scha de ge val, hij van het recht tot stu ren ver val len 
ver klaard is in België;

h) wan neer de bestuur der zich  bevindt in een toestand van geestesstoornis, van dronkenschap, van alcoholintoxicatie van meer 
dan 1,5 g/l bloed of in een vergelijkbare toestand, die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholhou
dende dranken;

i) wan neer het verzekerde voertuig onder wor pen is aan de Belgische regle men te ring op de tech ni sche con tro le, ter wijl het voer
tuig niet of niet meer voor zien is van een gel dig keu rings be wijs.

De uit slui tin gen h) en i) zijn niet van toe pas sing  indien de ver ze ker de de afwe zig heid van een oor za ke lijk ver band aan toont tus sen 
het feit dat de uit slui ting tot  gevolg heeft en het scha de ge val.

Artikel 9     Indeplaatsstelling  Verhaal

De Maatschappij die de scha de ver goe ding  betaald heeft,  treedt ten belo pe van het  bedrag van die ver goe ding in de rech ten en 
rechts vor de rin gen van de ver ze ker de of de begun stig de tegen de aan spra ke lijke der den, waar on der begre pen de rech ten en 
rechts vor de rin gen van de ver ze ker de tegen de aan spra ke lijke per soon waar aan het ver ze kerd voer tuig werd toe ver trouwd om ten 
pro fes si o ne le titel het voor werp uit te maken van een exper ti se, een onder houds beurt of een repa ra tie.

Indien door toe doen van de ver ze ker de of de begun stig de, de inde plaats stel ling geen  gevolg kan heb ben ten voor de le van de 
Maatschappij, kan deze van hem de terug be ta ling vor de ren van de betaal de scha de ver goe ding in de mate van het gele den 
 nadeel.

De inde plaats stel ling mag de ver ze ker de of de begun stig de, die  slechts gedeel te lijk ver goed is, niet bena de len. In dat geval kan 
hij zijn rech ten uit oe fe nen voor het geen hem nog ver schul digd is, bij voor rang boven de Maatschappij.
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Artikel 10     Aanhangwagens

De verzekering betreffende de aanhangwagens dekt enkel materiële schade en brand, met uitsluiting van diefstal en zulks enkel 
bij een verkeersongeval.

Artikel 11     Restorno’s

Onderhavige dekking geeft geen recht op restorno’s.

ONDERAFDE LING MATE RIE LE SCHA DE

Artikel 12     Voorwerp van de dek king

Gedekt is scha de aan het voer tuig en aan het toe be ho ren, die voort vloeit uit een onge val, een grap of boos opzet van een derde. 
Onder ongeval wordt verstaan een in hoofde van de verzekerde abnormale, plotselinge, toevallige, onvrijwillige en onvoorzien
bare gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken vreemd is aan en geen verband houdt met het verzekerde voertuig.

Eveneens is  gedekt, zon der dat het in artikel 6 bepaald eigen risi co van toe pas sing is:
— de scha de ver oor zaakt door de krach ten van de  natuur, d.w.z. inzonderheid het neer stor ten van rots blok ken, het val len van 

ste nen, grond ver schui ving, lawi ne, de druk van een sneeuw mas sa,  orkaan, storm, hagel, hoog wa ter, over stro ming, aard be
ving, vul ka  ni sche uit bar sting;

— scha de die ver oor zaakt wordt door bot sing met die ren, op voor waar de dat daar van bin nen drie dagen aan gif te  gedaan wordt 
bij de poli tie of rijks wacht over heid, welke het  dichtst bij de  plaats van het onge val geves tigd is;

— het bre ken van voor, achter en zijruiten, alsook van het glazen gedeelte van het dak van het voertuig, ten bedrage van de 
kostprijs van de vervanging of herstelling door gelijkaardige ruiten.

Deze her stel ling of deze ver van ging moet uit ge voerd wor den door een firma aan ge duid door de Maatschappij. Het niet in acht 
nemen van deze ver plich ting  brengt de toe pas sing van een eigen risi co mee dat  gelijk is aan 10% van het fac tuur be drag.

Artikel 13    Onbezoldigd ver voer van slacht of fers van onge val len

De Maatschappij ver goedt aan de ver ze ker den, tot  beloop van 500 EUR, de door hen wer ke lijk uit ge ge ven kos ten voor het 
schoon ma ken en het her stel len van hun kle dings stuk ken en van die van de per so nen die hen ver ge zel den,  indien deze kos ten het 
 gevolg zijn van scha de die voort vloeit uit het onbe zol digd ver voer van een per soon die inge vol ge een ver keers on ge val  gewond is.

Artikel 14     Uitsluitingen

Is van de ver ze ke ring uit ge slo ten, scha de die berok kend wordt:

a) aan ban den, wan neer deze scha de zich niet gelijk tij dig voor doet met ande re, door de ver ze ke ring gedek te, acci den te le scha de;
b) inge vol ge slij ta ge, con struc tie fou ten of gebre ken in de grond stof, het ken ne lijk slech te onder houd van het voer tuig, even als 

inge vol ge de bevrie zing van een gedeel te van het voer tuig;
c) door het feit van de ver voer de goe de ren, inge vol ge het laden of los sen ervan, of inge vol ge over be las ting van het voer tuig;
d) inge vol ge dief stal of  poging tot dief stal;
e) door het enkel feit van brand en daar me de gelijk ge stel de geva ren, zoals  bepaald in arti kel 15;
f) door de toediening of het gebruik, zelfs wanneer dit onvrijwillig gebeurt, van een brandstof die verschilt van die welke door de 

constructeur of importeur van het voertuig aanbevolen wordt; de kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens uitgesloten.

ONDERAFDE LING  BRAND

Artikel 15     Voorwerp van de dek king

Is  gedekt, scha de aan het ver ze ker de voer tuig en het ver ze ker de toe be ho ren als  gevolg van brand, onge acht de oor zaak ervan.
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Met brand scha de wordt gelijk ge steld scha de berok kend door vuur, ont plof fing, vlam men en blik sem. Bovendien  betaalt de Maat
schappij de blus sings kos ten die bedacht zaam wor den uit ge ge ven bij een scha de ge val dat onder deze dek king valt.

Artikel 16     Uitsluitingen

Van de ver ze ke ring is uit ge slo ten, scha de ver oor zaakt door brand ba re, voor ont plof fing of cor ro sie vat ba re, in het ver ze ker de 
voer tuig ver voer de stof fen of voor wer pen.

Deze uit slui ting  beoogt niet het ver voer voor privédoel ein den van reser ve jer ry cans, gas fles sen voor huis hou de lijk  gebruik noch 
soort ge lijke toe stan den.

ONDERAFDE LING DIEF STAL

Artikel 17     Voorwerp van de dek king

Gedekt is, het ver lies of de scha de aan het verzekerde voer tuig, inge vol ge dief stal of  poging tot dief stal.

Artikel 18     Uitsluitingen

Zijn van de ver ze ke ring uit ge slo ten, scha de ge val len met als voor naam ste  daders of mede plich ti gen: de Verzeke rings nemer, de 
toegelaten bestuur der, de bewaar ne mer van het ver ze ker de voer tuig, en ook de  leden van het gezin en de aan ge stel den van de 
voor mel de per so nen.

De dief stallen die gepleegd worden, terwijl het voer tuig in een voor het  publiek toe gan ke lijke  plaats achtergelaten wordt en de 
sleutels zich in of op het voertuig bevinden, zijn niet gedekt.

Artikel 19      Aangifte van scha de ge val  Vergoeding

Bij scha de ge val is de ver ze ker de of Verzekeringsnemer gehou den dit onmid del lijk schrif te lijk bij de Maatschappij aan te geven en 
 klacht in te die nen bij de bevoeg de gerech te lijke of poli tie over heid.

Indien het scha de ge val zich voor doet in het bui ten land, dan moet er boven dien  klacht wor den inge diend bij de bevoeg de Belgi
sche auto ritei ten, vanaf het  moment dat dit moge lijk is.

Deze for ma litei ten moe ten ver vuld wor den bin nen de drie dagen.

Indien het ver ze ker de voer tuig gesto len en niet terug ge von den wordt, ver goedt de Maatschappij de Verzeke rings nemer na een 
ter mijn van der tig dagen te reke nen vanaf de ont vangst van de scha de aan gif te. Indien het voer tuig wordt terug ge von den na een 
peri o de van 30 dagen te tel len vanaf de ont vangst van de aan gif te van het scha de ge val, dan kan hij, het zij het terug ge von den 
voer tuig terug ne men tegen terug be ta ling van de ont van gen scha de ver goe ding, ter wijl de kos ten van her stel ling ten laste val len 
van de Maatschappij, het zij het over la ten aan de Maatschappij met  behoud van de scha de ver goe ding.

Indien het voer tuig wordt terug ge von den bin nen een peri o de van 30 dagen, te reke nen vanaf de ont vangst van de onge vals aan
gif te, dan is de Verzekeringsnemer ver plicht het voer tuig terug te nemen op voor waar de dat het niet als  totaal ver lies  beschouwd 
wordt.

DIVERSE BEPALINGEN

A. Fraude
 In het kader van de huidige bepalingen verstaat men onder “verzekeringsfraude” het misleiden van de Maatschappij of van 

een verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

 De aandacht van de Verzekeringsnemer wordt gevestigd op het feit dat iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekerings 
fraude gesanctioneerd wordt volgens de toepasselijke wetgeving en/of de bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaar 
den en in voorkomend geval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
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B. Sancties
 De in deze overeenkomst bepaalde dekkingen zullen als zonder uitwerking worden beschouwd als door de toekenning van 

deze dekkingen de Maatschappij blootgesteld wordt aan sancties, verbodsbepalingen of beperkingen in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde naties of commerciële of economische sancties in het kader van Wetten en Reglementen van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

C. Bescherming van uw persoonsgegevens
 Conform de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande 

informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking  Ontvangers van de gegevens  Rechtsgrond

De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt met het 
oog op: het evalueren van de risico’s, de uitgifte van het verzekeringscontract en de aanpassing ervan, de uitvoering van de 
prestaties waaronder het beheer van de schadegevallen volgende uit deze verzekering, het ontdekken en voorkomen van 
fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheer van de commerciële relatie en het opvolgen van de portefeuille.
 
Voor deze doeleinden kunnen de gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep 
Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening 
van Federale Verzekering, aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, aan herverzekeraars, en 
aan elke persoon of entiteit die een verhaal uitoefent of tegen wie een verhaal wordt uitgeoefend in verband met de verzeke 
ring in kwestie.

De juridische basis van de gegevensverwerking wordt gevormd door het verzekeringscontract, net als de verplichting die uit 
dit contract en de eventuele bijakten volgt voor de verzekeraar  verwerkingsverantwoordelijke om desgevallend tot prestatie 
over te gaan. De verwerking baseert zich bovendien op het legitiem belang van de verzekeraar teneinde verzekeringsfraude 
te voorkomen, statistieken uit te werken en voor direct marketingdoeleinden.

In de hypothese dat deze documenten niet adequaat zouden worden ingevuld, zal Federale Verzekering zich in de onmogelijk 
heid bevinden om haar verplichtingen voortvloeiend uit het verzekeringscontract na te komen en desgevallend een gevolg te 
verlenen aan de vraag tot tussenkomst.

Vertrouwelijkheid

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gege 
vens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoe 
fening van hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verze 
kering of gedurende de looptijd van het schadegeval, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. 
Deze duurtijd zal verlengd worden door de verjaringstermijn opdat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele vorde 
ringen na de sluiting van het schadedossier.

Recht op toegang, verbetering en verzet

De betrokken personen kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst 
ze laten verbeteren door een verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat 
12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie van de identiteitskaart. Deze 
personen kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening 
voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwer 
kingen voor direct marketingdoeleinden. Zij kunnen tevens de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen.
Wanneer u aan Federale Verzekering persoonsgegevens meedeelt van personen waarmee we niet rechtstreeks in contact 
staan, vragen wij u hen te informeren over deze gegevensoverdracht en hun daarmee verband houdende rechten.

Contactgegevens

Meer informatie kan u terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering
t.a.v. de Data Protection Officer  – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.
Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.


