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Beste klant, aangeslotene van Afer Europe, 

 

Overeenkomstig onze verplichtingen krachtens artikel 5 van de wet van 8 juli 2018* zijn wij verplicht bij het Centraal 

Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België aangifte te doen van het bestaan of de beëindiging van een contractuele 

relatie met elke cliënt die houder is van een levensverzekeringscontract dat valt onder de takken 21, 23, 25 of 26, in de zin 

van bijlage II van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 

herverzekeringsondernemingen.  

 

Wij delen u hierbij mede dat wij verplicht zijn bij het Centraal Aanspreekpunt aangifte te doen van de contractuele relatie 

die ons bindt of heeft verbonden en jaarlijks het totaalbedrag van de afkoopwaarden van uw aansluiting(en) op te geven.  

 

Deze informatie zal worden opgenomen in de gegevensbanken van het Centraal Aanspreekpunt, gevestigd te 

Berlaimontlaan 14, 1000 BRUSSEL. 

 

Het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België is opgericht om van de rapporterende instellingen de lijst 

van hun cliënten te ontvangen, alsmede de soorten contracten die deze cliënten met hen hebben gesloten, met name om 

te kunnen ingaan op verzoeken om informatie van informatiegerechtigden. Zo kunnen de door het Centraal Aanspreekpunt 

geregistreerde persoonsgegevens onder meer worden gebruikt in het kader van een fiscaal onderzoek, het onderzoek naar 

strafbare feiten, de strijd tegen het witwassen van geld en tegen de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, met 

inachtneming van de bij de wet gestelde voorwaarden. 

 

Wij informeren u over uw recht om van de Nationale Bank van België informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die 

door het Centraal Aanspreekpunt op uw naam zijn geregistreerd. Om wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke 

gegevens aan te geven, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon door een e-mail te sturen naar: afer-

europe@abeille-assurances.fr   

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt op rectificatie en het wissen van onjuiste gegevens die door het Centraal 

Aanspreekpunt op uw naam zijn geregistreerd, een recht dat u bij voorkeur rechtstreeks bij onze diensten kunt uitoefenen 

door uw verzoek per e-mail te zenden aan protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr of per post aan Abeille Assurances, 

Service Réclamations, TSA 72710, 92895 Nanterre Cedex 9, France. 

 

Deze gegevens worden door het Centraal Aanspreekpunt bewaard gedurende 10 jaar vanaf de datum van ontvangst van de 

informatie die wij aan het Aanspreekpunt hebben verstrekt. Voorts zullen verzoeken om informatie van 

informatiegerechtigden gedurende vijf jaar worden bewaard. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 
 

Raphaël Quarello  

Directeur Klantendienst Abeille Assurances 

Algemeen gevolmachtigde van de Belgische filialen Abeille Vie en Abeille Epargne Retraite 

 
* Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot 

het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling 
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