
MiFID in de praktijk 
Checklist

Een handige tool om te checken of het kantoor maximaal de (gekende) maatregelen heeft getroffen 
om MiFID-conform te handelen.

Punt elk onderdeel af en check of het kantoor in orde is.

Waar nodig helpt  uw accountmanager Leven en/of Niet-Leven van Baloise Insurance u graag om 
de juiste oplossingen te vinden of u in contact te brengen met de juiste personen of informatiebronnen.

 



Uw Statuut

 Heb ik duidelijkheid over mijn statuut? Ken ik de beperkingen van verbonden agent en niet-verbonden agent?

 Communiceer ik mijn statuut correct?

  Kantoor

  Briefwisseling

  Mail footer 

  Publiciteit

 Communiceer ik (als verbonden agent) mijn partnermaatschappijen correct?

Uw Kantoor

 Uw FSMA-dossier actueel?

  Participaties gekend bij FSMA

  Juiste VVD-er gekend en nog actueel?

  Twijfels: check bij FSMA

 Uw medewerkers

  VVD en PCP

   Diploma’s en (werk)ervaring 

   Attest ‘Goed gedrag en zeden’

   Register bijscholing aanleggen (verleden en toekomst)

   Degelijke productkennis (algemeen – Leven – Niet-leven)

   Check ook bij nieuwe aanwervingen

	  Duidelijke taakverdeling kantoor

   Klanten enkel te woord gestaan door VVD en PCP die in orde zijn met bovenstaande

   Klanten enkel te woord gestaan door VVD en PCP met kennis van de betrokken producten

 Uw subagenten
  Idem

  Een degelijk contract – raadpleeg best een advocaat

 Uw cliëntenaanbrengers
 	 Specifiek	statuut	respecteren	–	geen	verzekeringshandelingen!

  Een degelijk contract – raadpleeg best een advocaat

 Hoe de wettelijk verplichte info communiceren? (apart model Fictivia beschikbaar)
  Media 

   Op papier via folder kantoor (voorstelling en werking)

   Uw mailverkeer – duidelijke gegevens van het kantoor bij elke gebruiker in het kantoor

   Op website
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 Inhoud
 	 Identificatie	van	uw	kantoor			 	

  Informatie over uw verzekeringsbemiddeling 

  Welke taken en diensten biedt u aan?

  Laat weten in welke verzekeringstakken u actief bent (nummer en benaming)

  Gebruikte talen en communicatiemethodes   

  Aard, frequentie, tijdschema van de rapporten aan uw klant (under construction)

 	 Beschrijving	van	uw	belangenconflictenbeleid	

  Communiceer uw lasten en kosten, inclusief inducements

  Productinformatie ter beschikking van uw klant

   (VIF under construction, AV, …)

 Uw website
  Welke informatie is noodzakelijk?  

  Checklist inhoud MiFID-proof

  www.fvf.be 

  Internet Broker Platform: algemene voorwaarden van maatschappijen

	 	 Informatiefiches	

 	 Uw	belangenconflictenbeleid

  Uw vergoedingen

  Uw e-business

   Klantenzone met individuele toegang

   Conform wetgeving Verkoop op afstand?

 Uw reclame
 	 Folders	en	affiches	maatschappijen	in	kantoor	actueel?

 	 Eigen	folder(s)		of	affiche	(s)		MiFID-proof

  Andere klanteninfo (AV, PF, …) actueel?

 Diensten uitbesteden
  Handelen uw partners aan wie u diensten uitbesteed hebt MiFID-proof  

  (contractueel vastleggen?)

   bijv. Teledesk?

   Interim- of uitzendpersoneel in dienst van uw kantoor?

 Uw administratieve organisatie
  MiFID-documenten personaliseren op naam kantoor

  	 Bemiddelingsfiche	Niet-Leven	papier

  	 Bemiddelingsfiche	Niet-Leven	digitaal	(invuldocument)

  	 Bemiddelingsfiche	Leven	sparen	en	beleggen	papier

  	 Bemiddelingsfiche	Leven	sparen	en	beleggen	digitaal

  	 Bemiddelingsfiche	Leven	andere	dan	sparen	en	beleggen	papier

  	 Bemiddelingsfiche	Leven	andere	dan	sparen	en	beleggen	digitaal

   Fiche ‘Ken uw klant’

   Excel-bestand ‘Ken uw klant’
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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 Belangenconflictenbeleid
 	 Belangenconflictenbeleid	–	bestemd	voor	intern	gebruik;

 	 Belangenconflictenbeleid	–	light	versie	-	bestemd	voor	extra	informatie	

	 	 op	verzoek	van	de	klant;

 	 Belangenconflictenbeleid	–	register	maken

 	 Belangenconflictenbeleid	–	modelbrief	communicatie	naar	de	klant

 	 Belangenconflictenbeleid	–	uw	ontvangen	vergoedingen

 

 Interne instructies naar personeel

  Verslagen klantencontacten + wijze van bewaren

  Wijze van communicatie aan klanten (mail, brief, …)

 	 Gebruik	van	Bemiddelingsfiche

 	 Belangenconflicten	–	interne	instructienota

 	 Belangenconflicten	–	interne	remuneratiepolitiek.

 Klantendossiers (papier of digitaal) – Samenstelling
  Deugdelijke verslagen (under construction) van alle klantencontacten en goede registratie 

  van ‘Verlangens en behoeften’

  Polisdocumenten

  Briefwisseling en communicatie onder gelijk welke vorm opslaan

 	 Termijnen	van	bewaren	van	gegevens	respecteren!

Uw klantencontacten

 Duidelijke eenvormige aanpak klantencontacten binnen het kantoor
  Verslagen van gesprekken

  Bevestigingen aan klant

  Consequent documenten laten tekenen of via mail laten bevestigen

 	 Afleveren	van	stukken	aan	klant

   Medium:

    Papier 

    Mail 

    Toegang gepersonaliseerde web 

	 	  Inhoud: 

    Offertes met evt. keuzes en/of opties

    Voorstellen (wat heeft de klant verklaard?)

    Polis

   	 Bemiddelingsfiche	

    Wettelijke informatie over uw kantoor : MiFID-kantoorfolder

    Aanbeveling om alle informatie die kan aanleiding kan geven tot het wijzigen van polissen of waarborgen 

    aan de makelaar te laten weten


