LB DOC 1 - KLANTENFICHE
Deze klantenfiche beantwoordt aan het wettelijke voorschrift van kennisname van de klant door
de verzekeraar. Wij stellen het op prijs indien U dit volledig en leesbaar invult. Enkel deze twee
pagina's dienen ons ondertekend te worden teruggestuurd. De PDF's in bijlage (algemene
voorwaarden, privéleven en overdracht) moeten door U worden gelezen en bewaard
(afdrukken op papier is niet verplicht).
Ons bureau :
Ligne Bleue srl - Avenue du Parc 8 - 5004 Bouge (België) - 081/733534 - 0494/725753 - info@lignebleue.biz www.lignebleue.biz - N° bankrekening : BE74 5230 8041 5907 (Triodos Bank) - Bevoegde rechtbank: Namen.
Ingeschreven als verzekeringsbemiddelaar in de categorie "verzekeringsmakelaar" in het register van de verzekeringsbemiddelaars gerund door de FSMA onder het inschrijvingsnummer 0.832.888.322. Het register is te raadplegen
via www.fsma.be/fr/intermediaire-dassurances (klik op « Listes » en « Registre des intermédiaires d'assurances »).

Uw gegevens
Naam :

Voornaam :

Adres en n° / bus :

Postcode en stad :

N° vaste telefoon :

GSM nummer :

Emailadres (1) :
Rijksregisternummer (2) :

Geboorteplaats :

N° identiteitskaart :

Geldig tot :

Burgerlijke staat (3) :

Naam / Voornaam van partner :

Beroep (4) :
Beroepssector (5) :
Beroepsstatuut (6) :

N° zichtrekening (IBAN) :

Bent U ? (7) :
- Fiscaal inwoner in België :

Ja

Nee

- Fiscaal inwoner in een ander land :

Nee

Ja -> Welk(e) ? :

- Onderworpen aan de Amerikaanse belastingplicht :

Nee

Ja

- Een politiek blootgesteld persoon :

Nee

Ja

Uitleg

Uw paraaf

(1) Indien handgeschreven, gelieve drukletters te gebruiken. (2) Dit nummer staat op de
achterzijde van uw identiteitskaart.
(3) Alleenstaand - Getrouwd - Wettelijk samenwonend - Weduwe/weduwnaar - Gescheiden.
(4) Voorbeeld : Apotheker - Bakker - Leerkracht - etc. Indien gepensioneerd, duid uw laatste beroep aan.
(5) Voorbeeld : Gezondheidszorg - Voeding - Onderwijs - etc.
(6) Voorbeeld : Zelfstandige - Bediende - Ambtenaar - Arbeider - Gepensioneerd - Etc.
(7) Precieze definities : zie presentatiebrochure Ligne Bleue of contacteer ons.



Communicatie met ons bureau
Al onze informatie en (pre)contractuele documenten zijn beschikbaar op papier op aanvraag. Desalniettemin geven wij de voorkeur aan deze informatie en documenten in elektronische versie, door ze te downloaden op onze website of via email. Door het
ondertekenen van voorliggend document, geeft U expliciet te kennen dat U akkoord gaat met deze vorm van communicatie en
over de juistheid van het emailadres op de achterzijde. U dient zich ervan te verzekeren dat ons emailadres info@lignebleue.biz
wordt herkend door uw browser of emailprogramma teneinde te vermijden als spam te worden beschouwd. U engageert zich eveneens ons meteen elke wijziging van uw gegevens door te geven, uw emailadres inbegrepen zodat wij u ten allen tijde een optimale service kunnen garanderen.
Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
In het kader van onze activiteiten is ons kantoor verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken. Door dit document te ondertekenen, geeft U ons kantoor de toelating om deze gegevens te behandelen en door te sturen in het kader van de inschrijving en
beheer van contracten die U wenst af te sluiten via ons kantoor. BELANGRIJK : Wij geven nooit uw gegevens aan derden door,
tenzij aan onze partner (die op zijn beurt onderworpen is aan het GDPR) voor het doorsturen van de berichten die we aan U dienen te richten!
Tenzij in het geval van weigering tijdens de duur van uw abonnement (altijd gratis mogelijk), zullen de gegevens betreffende uw
woonplaats ook door ons kantoor worden behandeld om U ons infoblad (+/- semestrieel) Lignes Bleues toe te sturen. Het is via dit
infoblad dat wij U op de hoogte zullen brengen van nieuws over onze partners, promoties, onze mening over de markt, verschijnen van onze didactische publicaties, mogelijkheid tot deelname aan onze gratis klantenweekends, onze culturele animatie,
wedstrijden etc.
Het behandelen van bepaalde persoonlijke gegevens benodigen uw expliciete toestemming:
Voor akkoord wat betreft uw medische gegevens in het kader van verzekeringsdossiers.
Voor akkoord wat betreft de verwerking van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
of verwante veiligheidsmaatregelen in het kader van verzekeringsdossiers.
Voor meer informatie betreffende het verwerken van persoonsgegevens door ons kantoor, gelieve onze website of pdf-document
in bijlage te consulteren LB doc 3 - Vertrouwelijkheid en privéleven. Onder bepaalde voorwaarden heeft U het recht toegang te
verkrijgen tot uw persoonsgegevens, ze te verbeteren, U te verzetten tegen het gebruik ervan of te vragen ze te verwijderen, beperken of over te dragen. Bijkomende informatie over de bescherming van persoonsgegevens zijn verkrijgbaar bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - contact@apd-gba.be - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Machtiging tot raadpleging
Door huidig document te ondertekenen geeft de ondertekende Bernard Poncé, gerant van Ligne Bleue bvba, de toelating zijn verzekeringsdossier te raadplegen (inclusief het beheer van ongevallen), en dit voor het geheel van de verzekeringspolissen waarvoor hij/zij via hem is ingeschreven, en, indien dat het geval is, voor andere polissen waarvoor hij/zij de nodige informatie voor
raadpleging ter beschikking zal stellen.

Vereisten en noden
Ik wens informatie te verkrijgen en/of in te tekenen op Schuldsaldoverzekering
→ Vul het document LB doc 5 in - Vereisten en noden SSV.

Opgesteld in twee exemplaren te

op

,

waarvan één exemplaar voor de klant of door hem dient te worden bewaard.
Handtekening van de klant voor akkoord :

Door ondertekening van dit document erkent de klant uitdrukkelijk de voorstellingsbrochure en eventuele
bijlagen van Ligne Bleue bvba te hebben ontvangen en gelezen. Deze handtekening impliceert kennisname
en akkoord betreffende de algemene voorwaarden van ons kantoor en de policy van respect voor persoonsgegevens opgenomen in de bijlage (LB doc 2, 3 et 4).



