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Deel 1: VK - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie • polisnummer, 

• relatie met de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• professionele achtergrond of cvCV (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing Informatie • naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor de bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. Gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummer(s), 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor de bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 2: Oostenrijk - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Verzekeringsinformatie  • Verzekeringsnummer, 

• Relatie met de verzekeringsnemer, 

• Verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag,  

• Uitzonderlijke gevallen etc., eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht, 

• Geboortedatum, 

• Claimhistorie,  

• Voertuigregistratienummer (bijv. voor autoverzekering, SPL Zeer 

Vermogenden [levensverzekeringen met een hoge nettowaarde]), 

• Professionele achtergrond of cv (bijv., voor D&O verzekering), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies 

[Overlijden, Handicap en Eerverlies verzekering]), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie), 

• Strafrechtelijke gegevens – bijv. verkeersovertredingen, niet vrijgesproken 

strafblad. 

Financiële informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • Naam, 

• E-mailadres, 

• Interesses/marketinglijst-opdrachten, 

• Bestand van toestemmingen of, 

• Marketing toestemmingen, 

• Websitegegevens 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Verzekeringsinformatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Verzekeringsnummer, 

• Relatie met de verzekeringsnemer, 

• Verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

• Uitzonderlijke gevallen, etc., eerdere claims 

Claimgegevens 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

• Gegevens en IMEI-ummer van de mobiele telefoon (in het geval van een 

mobieletelefoon verzekering), 

• Voertuigregistratienummer (bijv., voor autoverzekering, SPL Zeer 

Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres, geschiedenis van frauduleuze claims, 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. onopgehelderd strafblad. 

Zakelijke partners, Bezoekers en Gebruikers van de Groep Websites 

Contactgegevens • Naam, 

• Werkadres, 

• Werk e-mail, 

• Werktelefoonnummer(s), 

• Functie  

Marketing • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoekers • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Telefoonnummer, 

• Beelden beveiligingscamera’s, 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

 

  



Deel 3: België - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen/mogelijk van u worden verwerkt 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims,  

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht, geboortedatum, claimhistorie,  

• Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal 

Lines) zeer vermogenden)  

• Professionele achtergrond of cv (bijv. bestuurder), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden, 

arbeidsongeschiktheid en eerverlies), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL zeer vermogenden), VI 

Gezondheidsgegevens - bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, 

medische geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke 

gewoonten (bijv. roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Zeer 

Vermogenden)  

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Bestuurder (uitzonderlijk), SPL Zeer Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of 

gegevens van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing •  Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens 

(met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-

gegenereerde informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc, eerdere claims 

 

Claim details  • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen/mogelijk van u worden verwerkt 

Anti-fraude-gegevens • adres, geschiedenis van frauduleuze claims, gegevens van incident dat 

aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam, werkadres, werk e-mail, werktelefoonnummer(s), functie  

Marketing • Naam, functie, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, 

bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres 

en browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, beelden 

beveiligingscamera’s, dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

 

  



Deel 4: Bulgarije - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims, 

telematicagegevens 

Personal risk 

information 
• Geslacht, geboortedatum, claimhistorie, 

• Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden) 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Huidige bankrekening gegevens  



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Anti-fraude-gegevens • Adres, 

• Geschiedenis van frauduleuze claims, 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam, werkadres, werk e-mail, werktelefoonnummer(s), functie  

Marketing • Naam, functie, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand 

van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens 

(met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-

gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, beelden 

beveiligingscamera’s, dieetvoorkeuren (voor evenementen), gegevens over 

handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2020 

 

  



Deel 5: Tsjechië - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Verzekerden 

Contactgegevens  • naam 

• adres 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• polisnummer 

• relatie met de verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht 

• geboortedatum 

• claimhistorie 

• voertuigregistratienummer (bijv. autoverzekering, verzekering voor 

mensen die zeer vermogend zijn) 

• professionele achtergrond of cv (bijv. 

managementaansprakelijkheidsverzekering) 

• openbaar beschikbare informatie (e.g. overlijdensverzekering, 

invaliditeitsverzekering, verduisteringsverzekering) 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (verzekering voor mensen die zeer 

vermogend zijn) 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (gecombineerde ziekte- en 

ongevallenverzekering, verzekering voor affiniteit, levens- en 

reisverzekering, P&C entertainmentverzekering, verzekering voor mensen 

die zeer vermogend zijn) 

• strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (managementaansprakelijkheidsverzekering 

(uitzonderlijk), verzekering voor mensen die zeer vermogend zijn 

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Marketing • Naam, 

• E-mailadres, 

• Interesses/marketinglijst-opdrachten, 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Verzekeringsnummer, 

• Relatie met de verzekeringsnemer, 

• Verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

uitzonderlijke gevallen, etc.,  

• Eerdere claims 

Claimgegevens • gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens van de betaling 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummer, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing,  

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoeker • naam 

• functie 

• e-mailadres 

• telefoonnummer 

• beelden beveiligingscamera’s 

• gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 6: Denemarken - NEDERLAND  

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht, 

• Geboortedatum, 

• Claimhistorie, 

• Voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• Professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummer(s) 

• Functie  

Marketing • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Beelden beveiligingscamera’s 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 7: Estland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Claimhistorie 

• Voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden) 

• Professionele achtergrond of CV (bijv. Directeur and Functionaris) 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses/marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie •   Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummer(s) 

• Functie  

Marketing • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Interesses/marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Beelden beveiligingscamera’s 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 8: Finland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Claimhistorie 

• Voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden) 

• Professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris) 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens   

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie •   Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummer(s) 

• Functie  

Marketing • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Interesses/marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Beelden beveiligingscamera’s 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 9: Frankrijk - NEDERLAND  

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Claimhistorie 

• Voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden) 

• Professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris) 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie •   Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummers 

• Functie  

Marketing • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Interesses/marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Beelden beveiligingscamera’s 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 10: Duitsland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Verzekeringsinformatie  • verzekeringsnummer, 

• relatie met de verzekeringsnemer, 

• verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

• uitzonderlijke gevallen, etc., eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijvoorbeeld voor autoverzekering, SPL High 

Net Worth [levensverzekering met eenmalige premie voor zeer 

vermogenden]), 

• professionele achtergrond of CV (bijvoorbeeld voor D&O verzekering), 

• openbaar beschikbare informatie (bijvoorbeeld Overlijden, Handicap, 

Eerverlies [Overlijden, Handicap en Eerverlies verzekering]), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• gezondheidsgegevens – bijvoorbeeld fysieke en geestelijke gesteldheid, 

medische geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten 

(bijvoorbeeld roken, alcoholconsumptie) 

• strafrechtelijke gegevens – bijvoorbeeld verkeersovertredingen, niet 

vrijgesproken strafblad. 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens van 

uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • naam, 

• e-mailadres, 

• interesses/marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of  

• bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Verzekeringsinformatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Verzekeringsnummer, 

• Relatie tot de verzekeringsnemer, 

• verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

• uitzonderlijke gevallen, etc., eerdere claims 

Claimgegevens • gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

• gegevens en IMEI-nummer van de mobiele telefoon (in het geval van een 

mobiele telefoon verzekering), 

• voertuigregistratienummer (bijvoorbeeld voor autoverzekering, SPL Zeer 

Vermogenden) 

• gezondheidsgegevens - bijvoorbeeld gegevens over letsel, medische 

verslagen 

• strafrechtelijke gegevens - bijvoorbeeld verkeersovertredingen, processen-

verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres, geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• strafrechtelijke gegevens - bijvoorbeeld onopgehelderd strafblad. 

Zakelijke partners, Gasten en Bezoekers en Website 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 11: Griekenland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Verzekeringscontract-

informatie  
• Verzekeringscontractnummer, 

• relatie tot de polishouder,  

• contractgegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen 

etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, geboortedatum, claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. Auto, SPL Zeer Vermogenden 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Werknemer) 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gevoelige gegevens  

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie)  

• (Combinatie van Ongevallen en Gezondheid, Beschermde Leden, Leven 

en Reizen, Eigendom en Ongevallen) 

• (Directeur en Werknemer (uitzonderlijk) SPL Zeer Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing  • Naam, e-mailadres, interesses/marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Verzekeringsinformatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim)  

• Verzekeringscontractnummer, relatie met de verzekeringsnemer, 

verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

uitzonderlijke gevallen, etc., eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim en IMEI 

nummer (International Mobile Equipment Identification Number) (Mobiele 

Telefoon), voertuigregistratienummer (bijv. Auto, SPL Zeer Vermogenden). 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres, geschiedenis van frauduleuze claims, gegevens van incident dat 

aanleiding vormt tot een claim 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam, werkadres, werk e-mail, werktelefoonnummers, functie  

Marketing • Naam, functie, e-mailadres, interesses/marketinglijst-opdrachten, bestand 

van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens 

(met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-

gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, foto’s, dieetvoorkeuren (voor 

evenementen), gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt december 2019  

  



Deel 12: Hongarije - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie • polisnummer, 

• relatie met de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • naam, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer, 

• relatie met de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon),  

• voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummer(s), 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (optioneel) 

Bijgewerkt december 2019 

 

  



Deel 13: Ierland - NEDERLAND  

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• polisnummer, 

• relatie tot de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • naam, 

• e-mailadres, 

• interesses/marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon),  

• Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummer(s), 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Deel 14: Italië – NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• achternaam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

  
• polisnummer, 

• relatie met de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor), 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris) 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (Brand, SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel,, 

SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing Information • Naam 

• E-mailadres 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 



Bijgewerkt december 2019 

  



Deel 15: Letland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie • polisnummer, 

• relatie tot de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens  

• met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Information • geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijvoorbeeld, motor, eenmalige premie 

levensverzekering (SPL) voor mensen met een hoog inkomen), 

• professionele achtergrond of CV (bijvoorbeeld Directeur and 

Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijvoorbeeld overlijden, handicap en 

reputatieschade), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (eenmalige premie 

levensverzekering (SPL) voor mensen met een hoog inkomen), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten 

(bijvoorbeeld roken, alcoholconsumptie) (Gecombineerde ongevallen- en 

ziektekostenverzekering, verwantschaps-, levens- en reisverzekering, 

opstal- en ongevallenverzekering, (SPL) verzekering voor mensen met een 

hoog inkomen), 

• Strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld verkeersovertredingen bij het 

besturen van een voertuig, niet-uitgezeten veroordelingen (voor leden van 

de raad van bestuur en functionarissen (uitzonderlijk), eenmalige premie 

levensverzekering (SPL) voor mensen met een hoog inkomen) 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Bankrekening gegevens (als u de polishouder bent) of gegevens van uw 

creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Financiële Informatie • naam, e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst, 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers,  

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, interesses / marketinglijst, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt december 2019  



Deel 16: Litouwen - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• achternaam 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie • polisnummer, 

• relatie tot de polishouder, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen  

• (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer Vermogenden)  

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• achternaam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummer(s), 

• functie  

Marketing • naam, 

• achternaam, 

• functie, e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • naam, 

• achternaam, 

• functie, e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 



Bijgewerkt december 2019 

  



Deel 17: Nederland - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen/mogelijk van u worden verwerkt 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contact details • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

Polis Informatie 

  
• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims,  

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
•  Geslacht, geboortedatum, claimhistorie,  

•  Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal 

Lines) zeer vermogenden)  

• Professionele achtergrond of cv (bijv. bestuurder), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden, 

arbeidsongeschiktheid en eerverlies), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden),  

• Gezondheidsgegevens - bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, 

medische geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke 

gewoonten (bijv. roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Zeer 

Vermogenden)  

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Bestuurder (uitzonderlijk), SPL Zeer Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of 

gegevens van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens 

(met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-

gegenereerde informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polis gegevens met 

inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc, eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. Gegevens over letsel, medische verslagen 

•  Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen/mogelijk van u worden verwerkt 

Anti-fraude-gegevens • Adres, geschiedenis van frauduleuze claims, gegevens van incident dat 

aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam, werkadres, werk e-mail, werktelefoonnummer(s), functie  

Marketing • Naam, functie, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, 

bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres 

en browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, beelden 

beveiligingscamera’s, dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 18: Noorwegen - NEDERLAND  

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie • Polisnummer 

• Relatie met de polishouder 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Gender 

• Date of birth 

• Claims history 

• Vehicle registration number (e.g. Motor, SPL High Net Worth) 

• Professional history or cv (e.g. Director and Officer) 

• Publicly available information (e.g. Death, Disability, Disgrace) 

• Schedule of possessions, property construction, physical condition, security, 

fire protection and value (SPL High Net Worth) 

• Health Data - e.g. physical and mental conditions, medical history and 

procedures, relevant personal habits (e.g. smoking, alcohol consumption) 

(A&H Combined, Affinity, Life and travel, P&C Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• Criminal Data - e.g. driving offences, unspent convictions (Director and 

Officer (exceptionally), SPL High Net Worth) 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummer(s) 

• Functie  

Marketing • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam 

• Functie 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Beelden beveiligingscamera’s 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 19: Polen - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam en achternaam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• polisnummer, 

• relatie met de polishouder, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen, etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie,  

• voertuigregistratienummer (bijv. voor autoverzekering, levensverzekering 

met eenmalige premie – zeer vermogend), 

• arbeidsverleden of CV (bijv. verzekering voor leden van de raad van 

bestuur en directeuren), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden, handicap, 

reputatieschade) 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (levensverzekering met eenmalige 

premie – zeer vermogend), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H combined, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, levensverzekering met eenmalige premie – zeer 

vermogend), 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (verzekering voor directeur en leven van de raad van 

bestuur (in uitzonderlijke gevallen), levensverzekering met eenmalige 

premie – zeer vermogend) 

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing • naam en achternaam, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • claimgegevens, 

• gebeurtenis, 

• telefoongegevens en IMEI-nummer (mobiele telefoongegevens), 

• voertuigregistratienummer (bijv. autoverzekering, levensverzekering met 

eenmalige premie – zeer vermogend), 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-geschrapte veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam en achternaam, 

• werkadres, 

• werktelefoonnummer(s), 

• functie  

Marketing • naam en achternaam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-toevoegingen, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kantoorbezoeker • naam en achternaam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor feesten en evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt), 

Bijgewerkt [  ] november 2019 

  



Deel 20: Portugal - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die Chubb doorgaans vastlegt 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• polisnummer, 

• relatie tot de polishouder, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• kentekenbewijs (bijv. autoverzekeringspolissen, individuele 

levensverzekeringspolissen met eenmalige premie voor zeer 

vermogenden),  

• professionele achtergrond of cv (bijv. bestuurders- en 

commissarissenverzekeringen),  

• openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden, handicap, eerverlies 

verzekeringspolissen), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (individuele 

levensverzekeringspolissen met eenmalige premie voor zeer vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (ziektekosten- en 

ongevallenverzekeringspolissen, affiniteitsverzekeringspolissen, 

levensverzekeringspolissen en reisverzekeringspolissen, vermogens- en 

ongevallenverzekeringspolissen, individuele levensverzekeringspolissen 

met eenmalige premie voor zeer vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (directeuren en functionarissen verzekeringspolissen 

(uitzonderlijk), individuele levensverzekeringspolissen met eenmalige 

premie voor zeer vermogenden)  

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 



Soort informatie  Gegevens die Chubb doorgaans vastlegt 

Marketing Information • naam, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

• telefoongegevens en IMEI-nummer (mobiele telefoon 

verzekeringspolissen), 

• kentekennummer (bijv. autoverzekeringpolis, individuele 

levensverzekeringspolissen met eenmalige premie voor zeer vermogenden) 

• gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adresgeschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die Chubb doorgaans vastlegt 

Kantoorbezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), gegevens voor handicaps (vrijwillig 

verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

  



Deel 21: Roemenië - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • naam, 

• adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie 

 
• polisnummer, 

• relatie tot de polishouder, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht, 

• geboortedatum, 

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) 

Zeer Vermogenden), 

• professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing Information • naam, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• polisnummer 

• relatie met de polishouder/verzekeringsnemer 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims, 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 



Bijgewerkt december 2019 

  



Deel 22: Slowakije - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam, 

• Adres, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres 

Polis Informatie • polisnummer, 

• relatie tot de verzekeringsnemer, 

• polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• geslacht,  

• geboortedatum,  

• claimhistorie, 

• voertuigregistratienummer (bijv. autoverzekering, SPL Zeer Vermogenden 

verzekering),  

• professionele achtergrond of cv  (bijv. aansprakelijkheidsverzekering voor 

bestuurders en vertegenwoordigers),  

• openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijdens- en 

invaliditeitsverzekering),  

• overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gevoelige gegevens 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie)  

• (gecombineerde ongevallen- en ziektekostenverzekering, 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, levens- en reisverzekering, 

inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, SPL Zeer Vermogenden 

verzekering) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (bestuurdersverzekering (uitzonderlijk),  

• SPL Zeer Vermogenden verzekering 

Financial Information • bankgegevens voor de betaling van de verzekeringspremie 

Marketing • adres 

• geschiedenis van frauduleuze claims 

• gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Verzekeringsnummer, 

• Relatie met de verzekeringsnemer, 

• Verzekering gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, 

• Uitzonderlijke gevallen, etc., eerdere claims 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

• Gegevens en IMEI-nummer van de mobiele telefoon (in het geval van een 

mobiele telefoon verzekering), 

• Voertuigregistratienummer (bijv., voor autoverzekering, SPL Zeer 

Vermogenden). 

• Gezondheidsgegevens - bijv. Gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • bank account details used for payment 

Anti-fraude-gegevens • adres, geschiedenis van frauduleuze claims, gegevens van incident dat 

aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • naam, 

• werkadres, 

• werk e-mail, 

• werktelefoonnummers, 

• functie  

Marketing • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Bezoeker • naam, 

• functie, 

• e-mailadres, 

• telefoonnummer, 

• beelden beveiligingscamera’s, 

• dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt december 2019 

  



Deel 23: Slovenië - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie • Verzekering polisnummer 

•  Relatie to the polishouder, 

•  Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

•  Eerdere claims 

• Telematicagegevens 

Personal risk 

information 
•  Geslacht, geboortedatum, claimhistorie 

• Voertuigregistratienummer  

• Professionele achtergrond of cv (bijv. directeur of functionaris), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden en handicap), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde, 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken en alcoholconsumptie), 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk)). 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering. 

Marketing •  Naam 

•  E-mailadres 

•  Interesses / marketinglijst-opdrachten 

•  Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• verzekeringspolisnummer, 

•  relatie to the polishouder/verzekeringsnemer 

•  polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer, 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummers 

• Functie  

Marketing •  Naam 

•  Functie 

•  E-mailadres 

•  Interesses / marketinglijst-opdrachten 

•  Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker •  Naam 

•  Functie 

•  E-mailadres 

•  Telefoonnummer 

•  Beelden beveiligingscamera’s 

•  Dieetvoorkeuren (voor evenementen) 

• Gegevens over handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt December 2019 

  



Deel 24: Spanje - NEDERLAND 

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie • Polisnummer, 

• Relatie tot de verzekeringsnemer, 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• Eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht, 

• Geboortedatum, 

• Claimhistorie, 

• Voertuigregistratienummer (e.g. Motor) 

• Professionele achtergrond of CV (bijv. Directeur and Functionaris) 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies) 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde  

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and travel, P&C 

Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden) 

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de policyhouder/verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. onopgehelderd strafblad 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam 

• Werkadres 

• Werk e-mail 

• Werktelefoonnummers 

• Functie  

Marketing • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Telefoonnummer, 

• Beelden beveiligingscamera’s, 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• Gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt: [*****] 

  



Deel 25: Zweden - NEDERLAND  

Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden 

Contactgegevens  • Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Polis Informatie 

 
• Polisnummer, 

• Relatie tot de polishouder, 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., 

• Eerdere claims, 

• Telematicagegevens 

Persoonlijke Risico 

Informatie 
• Geslacht, 

• Geboortedatum, 

• Claimhistorie, 

• Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL Zeer Vermogenden), 

• Professionele achtergrond of cv (bijv. Directeur and Functionaris), 

• Openbaar beschikbare informatie (bijv. Overlijden, Handicap, Eerverlies), 

• Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, 

beveiliging, brandbeveiliging en waarde (SPL Zeer Vermogenden), 

• Gezondheidsgegevens – bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische 

geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. 

roken, alcoholconsumptie) (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL Zeer Vermogenden) 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, niet-uitgezeten 

veroordelingen (Directeur en Functionaris (uitzonderlijk), SPL Zeer 

Vermogenden)  

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens (als u de premies van de polis betaalt) of gegevens 

van uw creditcard die wordt gebruikt voor de facturering 

Marketing information • Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van 

toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met 

inbegrip van online account gegevens, IP-adres en browser-gegenereerde 

informatie) 

Indiener van een claim 

Polis Informatie 

(met uitzondering van 

derde-indieners van een 

claim) 

• Polisnummer 

• Relatie met de policyhouder/verzekeringsnemer 

• Polis gegevens met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc. 

• Eerdere claims 



Soort informatie  Gegevens die we doorgaans vastleggen 

Claimgegevens • Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim, 

handsetgegevens en IMEI-nummer (Mobiele telefoon), 

voertuigregistratienummer (bijv. Motor, SPL Zeer Vermogenden) 

• Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal   

Financiële Informatie • Bankrekening gegevens gebruikt voor betalingen 

Anti-fraude-gegevens • Adres 

• Geschiedenis van frauduleuze claims, 

• Gegevens van incident dat aanleiding vormt tot een claim 

• Strafrechtelijke gegevens - bijv. onopgehelderd strafblad 

Zakelijke partners en Bezoekers 

Contactgegevens  • Naam, 

• Werkadres, 

• Werk e-mail, 

• Werktelefoonnummers, 

• Functie  

Marketing • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Interesses / marketinglijst-opdrachten, 

• Bestand van toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, 

• Websitegegevens (met inbegrip van online account gegevens, IP-adres en 

browser-gegenereerde informatie) 

Kantoorbezoeker • Naam, 

• Functie, 

• E-mailadres, 

• Telefoonnummer, 

• Beelden beveiligingscamera’s, 

• Dieetvoorkeuren (voor evenementen), 

• Gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt) 

Bijgewerkt november 2019 

 
 

 


