Machtiging doorlopende SEPA Incasso

Naam incassant
Adres incassant
Postcode / woonplaats incassant
Land incassant
Incassant-id

: AnsvarIdéa Verzekeringen
: Postbus 90386
: 1006 BJ AMSTERDAM
: Nederland
: NL55ZZZ 331 2068 10000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 AnsvarIdéa Verzekeringen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van AnsvarIdéa Verzekeringen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters

: _______________________________________________________

Adres

: _______________________________________________________

Postcode/woonplaats

: _______________________________________________________

IBAN (rekeningnummer)

: N L

Plaats en datum

:

Handtekening

:

Postbus 90386 ● 1006 BJ Amsterdam ● Tlf. (020) 617 04 26 ● IBAN: NL45INGB0000420190 ● BIC: INGBNL2A ● KvK nr. 33120681
www.ansvaridea.nl

Beknopt privacystatement Ansvar
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen.
Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u naar onze website
https://ansvar-idea.nl/over-ons/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het
volledige privacystatement opvragen.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij
om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan
en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de
daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te
informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten gericht op het vergroten van
het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om
te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.
De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te
ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de
verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere
organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement.
Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode
kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).
U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).
Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan
medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn
voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor
het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere
persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep
van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.
Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw
gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en
gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te
gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische
analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw
klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige
calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en
justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en
risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u
ook het CIS privacyreglement.

