MiFID Brochure
uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst
1. Inleiding
Naast verscheidene andere financiële instellingen, zoals banken, moeten vanaf 1 mei
2015 ook verzekeringsondernemingen en –tussenpersonen voldoen aan de Europese
MiFID-richtlijn (MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive). MiFID staat
garant voor een betere bescherming van de beleggers/klanten en meer transparantie op de
financiële markten.
De MiFID-richtlijn legt een aantal gedrags- en organisatorische regels op bij het verlenen
van verzekeringsbemiddelingsdiensten met als doel de klant te beschermen. De MiFID
gedragsregels zijn gebaseerd op het principe dat dienstverleners, zoals DELA*, zich altijd
op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun
klanten.

2. Zorgplicht
DELA zal samen met haar adviseurs en zelfstandige agenten, die het DELA Uitvaartzorgplan aanbieden, rekening houden met uw persoonlijke situatie en met uw behoeften en
verlangens op verzekeringsgebied.
Daarom zal DELA voortaan voor het afsluiten van DELA Uitvaartzorgplan steeds uw behoeften en verlangens op verzekeringsgebied bepalen.

3. Beleid inzake beheer van belangenconflicten
Met het oog op de bescherming van de belangen van haar klanten, heeft DELA een Beleid
inzake beheer van belangenconflicten uitgewerkt. Dit beleid is een aanvulling op de plicht
van DELA om betrokken, integer en ondernemend (BIO) te handelen. Dit beleid wil eventuele belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten tussen DELA
en haar klanten, of tussen haar klanten onderling voorkomen.
DELA heeft potentiële belangenconflicten in kaart gebracht. Om deze te voorkomen, te
beperken of te beheersen, werkte DELA onder andere volgende maatregelen uit:
- Gevoelige informatie binnen de administratieve diensten is enkel toegankelijk voor medewerkers die belast zijn met een specifieke taak.
- De DELA BIO-waarden; dit zijn de kernwaarden die weergeven hoe DELA omgaat met
medewerkers, klanten en externen. BIO staat voor Betrokken, Integer en Ondernemend.
Elke medewerker wordt jaarlijks beoordeeld op het in de dagelijkse praktijk brengen van
deze bijzondere BIO-waarden.
- Een aangepast beloningsbeleid dat de onafhankelijkheid van al onze medewerkers waarborgt.
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Indien een belangenconflict niet kan vermeden worden, brengt DELA de klant hiervan op
de hoogte alvorens hij/zij een verzekeringsovereenkomst afsluit.

* DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen
te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.,
vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL,
toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864.

4. Beleid inzake voordelen
In het kader van het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan haar klanten kan
DELA financiële vergoedingen en/of niet-financiële voordelen ontvangen van of geven aan
derden (dit zijn makelaars en niet-verbonden agenten).
DELA ziet erop toe, onder andere door haar Beleid inzake voordelen, dat die vergoedingen
en voordelen:
- het respect voor de fundamentele MiFID-gedragsregel niet in de weg staan (deze fundamentele MiFID-gedragsregel stelt dat de dienstverlener zich loyaal, professioneel en billijk
dient te gedragen bij het aanbieden van verzekeringsovereenkomsten/verzekeringsbemiddelingsdiensten);
- de dienstverlening aan de klant verbeteren.
Zo betaalt DELA een ‘aanbrengcommissie’ (ook wel ‘productiecommissie’ genoemd; dit is
de commissie die de makelaar / niet-verbonden agent ontvangt omdat de verzekeringsovereenkomst werd afgesloten), een rappelcommissie (dit is een aanvullende vergoeding gebaseerd op de netto groei van de portefeuille die een loyale, billijke en professionele houding
t.o.v. de klanten vereist) en een incassocommissie (dit is een beheervergoeding voor het assisteren bij de opvolging van de polis) in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten.

5. Meer weten?
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Indien u meer informatie wenst over het Beleid inzake beheer van belangenconflicten en/of
het Beleid inzake voordelen van DELA, stuur dan een e-mail naar info@dela.be.

