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Overeenkomst VERZEKERINGSSUBAGENT

TUSSEN
Industrial Insurance Group Belgium NV - SA®
Louizalaan 85, B-1050 Brussels Belgium
Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.P.L. den Hartigh
handelend in de hoedanigheid van verzekeringsagent/verzekeringsmakelaar (*)
verder genoemd ‘de tussenpersoon’,

EN
[naam kantoor – adres – FSMA-nr.]
Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger]
handelend in de hoedanigheid van verzekeringssubagent verder genoemd ‘de subagent’,
wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1
Overeenkomstig artikel 1, 8° van de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en
de distributie van verzekeringen (hierna de ‘Wet op de verzekeringsdistributie’ genoemd) dient de verzekeringssubagent
beschouwd te worden als de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon, andere dan de verzekeringsmakelaar en de
verzekeringsagent, die handelt onder de verantwoordelijkheid van één van deze laatsten.
De subagent verklaart bij deze uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van bovenvermelde wetgeving en haar uitvoeringsbesluit(en).
De werkzaamheden van de subagent beperken zich tot het uitvoeren van inleidende werkzaamheden, het aanbieden van
verzekeringsovereenkomsten of het innen van premies m.b.t. onderschreven verzekeringsovereenkomsten door natuurlijke
personen of rechtspersonen, zonder dat deze werkzaamheden het aangaan van verplichtingen jegens of door het publiek
kunnen omvatten.
De subagent voert voormelde werkzaamheden permanent en tegen vergoeding uit zonder evenwel onder het gezag te staan
van de tussenpersoon.
De subagent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd.
De subagent vermeldt op zijn briefpapier en andere documenten die van hem uitgaan de naam van de tussenpersoon voor
wiens rekening hij optreedt.
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Artikel 2
De subagent is bij de Financial Services and Markets Authority (FSMA) ingeschreven in het register van de verzekerings- en
herverzekeringstussenpersonen onder de categorie ‘verzekeringssubagent’, en dit onder het nummer .............................
De subagent zorgt ervoor dat in het kader van deze inschrijving voldaan is en blijft aan de in de Wet op de
verzekeringsdistributie en haar uitvoeringsbesluit(en) gestelde vereisten.
De tussenpersoon is bij de FSMA ingeschreven in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen onder
de categorie ‘verzekeringsmakelaars/verzekeringsagenten (*)’, en dit onder het nummer ............................. De tussenpersoon
zorgt ervoor dat in het kader van deze inschrijving voldaan is en blijft aan de in de Wet op de verzekeringsdistributie en haar
uitvoeringsbesluit(en) gestelde vereisten.
De bevestiging van de inschrijving bij de FSMA van de tussenpersoon en van de subagent wordt aan onderliggende
overeenkomst gehecht.

Artikel 3
De tussenpersoon draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. andere werkzaamheden en/of handelingen die de subagent
zou stellen dan deze omschreven in artikel 1 van onderliggende overeenkomst.

Artikel 4
Voor rekening van de tussenpersoon treedt de subagent, conform artikel 1, naar verzekeringnemers en potentiële
verzekeringnemers op voor alle verzekeringstakken waarin de tussenpersoon actief is /voor volgende verzekeringstakken (*) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Artikel 5
De subagent oefent de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1 van onderliggende overeenkomst uitsluitend en exclusief
uit voor rekening van de tussenpersoon, en dit voor de verzekeringstakken zoals vermeld in artikel 4 van onderliggende
overeenkomst.
Dit sluit een samenwerking als subagent voor andere verzekeringstakken met andere ingeschreven tussenpersonen, bedoeld
in artikel 1, 6° en 7° van de Wet op de verzekeringsdistributie uit.

Artikel 6
De subagent heeft recht op een jaarlijkse commissie op door zijn werkzaamheden via de tussenpersoon onderschreven
verzekeringsovereenkomsten. Deze commissie bestaat uit een deel van het commissieloon dat de tussenpersoon ontvangt
vanwege de verzekeringsonderneming waar het risico wordt geplaatst, en dit uiteraard voor zover de tussenpersoon
commissierechten op de verzekeringsovereenkomsten heeft of behoudt.

Artikel 7
7.1

De Bemiddelaar is belast met het premie-incasso.

7.2	De Bemiddelaar incasseert de verschuldigde eerste premie zo spoedig mogelijk en de vervolgpremies eveneens zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de premievervaldatum.
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7.3	De Bemiddelaar is verantwoordelijk voor het door hem gevoerde debiteurenbeleid. De gevolgen van een in het kader
van dit beleid met de Klant ter zake van de door deze verschuldigde premie overeengekomen betalingsregeling komen
uitsluitend voor rekening van de Bemiddelaar.
In geval van niet tijdige betaling door de Klant stelt de Bemiddelaar Industrial Insurance Group hiervan binnen vijfen
7.4	
veertig dagen na het verstrijken van de premievervaldatum schriftelijk in kennis en overlegt daarbij het bewijs dat hij de
Klant heeft aangemaand en gewezen op de consequenties van niet tijdige betaling, waarna Industrial Insurance Group
de Bemiddelaar in Rekening-courant crediteert voor de betreffende premie en het incasso overneemt.
7.5	Indien de Bemiddelaar in geval van niet tijdige betaling door de Klant verzuimt Industrial Insurance Group hiervan
binnen vijfenveertig dagen na het verstrijken van de premievervaldatum schriftelijk in kennis te stellen, crediteert
Industrial Insurance Group de Bemiddelaar in Rekening-courant voor de betreffende premie indien en zodra alsnog
betaling van het volledige premiebedrag aan Industrial Insurance Group heeft plaatsgevonden.

7.2

Overnemen premie-incasso

7.2.1	Industrial Insurance Group kan bepalen dat de Bemiddelaar niet langer is gerechtigd tot het premie-incasso indien:
a.	de Bemiddelaar in surseance van betaling is geraakt of op hem een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
van toepassing is verklaard;
b. het faillissement van de Bemiddelaar wordt aangevraagd of de Bemiddelaar failliet wordt verklaard;
c.	de Bemiddelaar onder curatele is gesteld of op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d.	de Bemiddelaar in liquidatie is of, indien het een natuurlijke persoon betreft, is overleden;
e.	de Bemiddelaar, na daarop door Industrial Insurance Group bij herhaling schriftelijk te zijn gewezen, een
debetsaldo in Rekening-courant niet binnen de door Industrial Insurance Group gestelde termijn heeft overgemaakt
naar de door Industrial Insurance Group aangewezen bankrekening;
f.	de Bemiddelaar fraude heeft gepleegd met het opzet Industrial Insurance Group te misleiden teneinde voor zichzelf
of voor derden financieel voordeel te behalen, tenzij de fraude buiten medeweten van de Bemiddelaar is gepleegd
door een werknemer of een andere onder de verantwoordelijkheid van de Bemiddelaar werkzame persoon en de
Bemiddelaar tegen de betrokkene adequate maatregelen heeft getroffen.
7.2.2 	Indien Industrial Insurance Group om een van de hiervoor in 9.2.1 genoemde redenen heeft bepaald dat de
Bemiddelaar niet langer is gerechtigd tot het premie-incasso, neemt Industrial Insurance Group het premie-incasso
over. Overneming van het premie-incasso door Industrial Insurance Group laat het recht op beloning van de
Bemiddelaar onverlet.
7.2.3 	Industrial Insurance Group kan nadat zij het premie-incasso heeft overgenomen hetzij bij de Bemiddelaar de
overeengekomen incassokosten in rekening brengen hetzij diens recht op beloning afkopen tegen inname van de
Portefeuille.
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7.2.4	In geval van inname van de Portefeuille, betaalt Industrial Insurance Group aan de Bemiddelaar een afkoopsom, die
gelijk is aan de hoogste van deze bedragen:
-

het bedrag dat gelijk is aan de marktwaarde.

7.2.5 	Industrial Insurance Group kan van de hiervoor in 9.2.3 bedoelde mogelijkheden eerst gebruik maken na het verstrijken
van drie maanden na het overnemen van het premie-incasso.
7.2.6 	Industrial Insurance Group stelt de Bemiddelaar ten minste een maand vooraf per aangetekend schrijven of
e-mailbericht in kennis van de voorgenomen inname van de Portefeuille en geeft daarbij de berekening van de
afkoopsom.
7.2.7	Inname van de Portefeuille blijft achterwege indien de Bemiddelaar Industrial Insurance Group voor het verstrijken van
de hiervoor in 9.2.6 bedoelde termijn schriftelijk heeft verzocht om de Portefeuille over te boeken naar de Portefeuille
van een andere Bemiddelaar, tenzij Industrial Insurance Group hem schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij gegronde
bezwaren heeft tegen die andere Bemiddelaar.

Artikel 8
8.1	De Bemiddelaar heeft ter zake van de tot de Portefeuille behorende Verzekeringen alsmede de nieuwe, via zijn
tussenkomst bij Industrial Insurance Group ondergebrachte, Verzekering recht op de daarvoor met Industrial Insurance
Group overeengekomen beloning zoals omschreven in de Provisieregeling.
8.2	De Bemiddelaar zijn recht op beloning ter zake van een tot de Portefeuille behorende Verzekering resp. een nieuwe,
door zijn tussenkomst bij Industrial Insurance Group ondergebrachte, Verzekering eerst effectueren nadat de premie
voor de betreffende Verzekering door de Klant is betaald.
8.3	De beloning kan eenzijdig door Industrial Insurance Group worden gewijzigd. Indien Industrial Insurance Group
wijzigingen wenst aan te brengen in het recht op beloning, de hoogte daarvan of de in dat verband toepasselijke
voorwaarden, stelt zij de Bemiddelaar daarvan ten minste twee maanden voor de datum van ingang schriftelijk in
kennis.
8.4

Indien Industrial Insurance Group de hoogte van de beloning wijzigt, geldt de gewijzigde beloning:
a. voor nieuwe Verzekeringen: vanaf de ingangsdatum;
b. voor lopende Verzekeringen: vanaf de eerstkomende contractsvervaldatum;
c. voor wijzigingen op lopende Verzekeringen: vanaf de wijzigingsdatum.
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Provisieregeling
Hieronder treft u onze provisieregeling aan:
Portefeuille groter dan*

Afsluitprovisie**

Doorlopend***

Meer dan € 500.000

5%

20%

€ 200.000 – € 500.000

5%

17%

€ 100.000 – € 200.000

5%

14%

€ 50.000 – € 100.000

5%

11%

€ 12.500 – € 50.000

5%

8%

Minder dan € 12.500

15%

0%

* = Portefeuille groter dan op peildata
- eens per jaar op 1 november
- vanaf die datum van toepassing op alle boekingen (zowel debet als credit)
** = Afsluitprovisie (eenmalig)
- voor iedere nieuwe verzekering		
- verdientermijn 1 jaar		
*** = Incasso RC-saldo door Industrial Insurance Group
- alle correspondentie gaat rechtstreeks naar relatie per e-mail, agent ontvangt CC
- bemiddelaar ontvangt alleen provisie in rekening courant
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Artikel 9
Behoudens hetgeen vermeld wordt in artikel 9 van onderliggende overeenkomst kan de subagent als vergoeding voor zijn
werkzaamheden enkel aanspraak maken op de vergoeding zoals bepaald in artikel 6 van onderliggende overeenkomst.
Zolang de subagent zijn activiteit beperkt tot de werkzaamheden omschreven in artikel 1 van onderliggende overeenkomst,
behoort het eigendoms- en portefeuillerecht voor de door zijn tussenkomst onderschreven verzekeringsovereenkomsten via de
tussenpersoon uitsluitend toe aan de tussenpersoon.
Vanaf het ogenblik dat de subagent echter zijn inschrijving bekomt bij de FSMA als verzekeringsmakelaar of
verzekeringsagent, wordt het eigendoms- of portefeuillerecht van de door zijn tussenkomst als subagent onderschreven
verzekeringsovereenkomsten zonder enige vergoeding door de tussenpersoon overgedragen ten voordele van de voordien
actieve subagent.

Artikel 10
Aan deze overeenkomst kan door beide partijen bij aangetekend schrijven een einde worden gesteld met in achtneming van
een opzeggingstermijn van één maand gedurende het eerste jaar van de overeenkomst.
Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met één maand voor elk begonnen jaar zonder dat deze termijn zes
maanden mag te boven gaan.
De kennisgeving van de opzegging bij een ter post aangetekende brief heeft slechts uitwerking de derde werkdag na de datum
van verzending.
Elke partij kan, onverminderd alle schadeloosstellingen, deze overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van
de opzeggingstermijn beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking definitief
onmogelijk maken of wanneer één van de partijen ernstig tekort is gekomen in haar verplichtingen.
De overeenkomst kan niet meer worden beëindigd zonder opzegging of vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn, wanneer
het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste 7 werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.
Na beëindiging van de overeenkomst door de subagent of door de tussenpersoon blijft de subagent ten titel van
uitwinningsvergoeding de vergoedingen, zoals voorzien in artikel 6 van onderliggende overeenkomst behouden voor de
verzekeringsovereenkomsten die door zijn tussenkomst werden onderschreven via de tussenpersoon, en dit zolang de
tussenpersoon commissierechten behoudt op deze verzekeringsovereenkomsten.
Voormelde uitwinningsvergoeding is evenwel niet verschuldigd:
•	indien de tussenpersoon de overeenkomst heeft beëindigd wegens een aan de subagent te wijten ernstige
tekortkoming;
•	indien de subagent of diens erfgenamen overeenkomstig een afspraak met de tussenpersoon hun rechten en
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde overdragen.
De subagent zal de tussenpersoon binnen het jaar na de beëindiging van onderliggende overeenkomst in kennis stellen dat hij
zijn recht op vergoeding laat gelden.
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Artikel 11
In afwijking van artikel 9 neemt onderliggende overeenkomst onmiddellijk een einde vanaf het ogenblik dat hetzij de
subagent, hetzij de tussenpersoon, niet meer voldoet aan de in de Wet op de verzekeringsdistributie voorziene voorwaarden
tot inschrijving bij de FSMA in het register van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen.
In dat geval vervallen alle rechten voorzien in deze overeenkomst voor de tussenpersoon en de subagent.
De tussenpersoon of de subagent stelt de andere partij onmiddellijk bij aangetekend schrijven in kennis van het wegvallen van
de inschrijving als verzekeringstussenpersoon bij de FSMA.

Opgemaakt te ........................................... op ...... / ........ / …..
in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn.

Voor de subagent,

Voor de verzekeringstussenpersoon

(handtekening voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’.)
(*) schrappen wat niet past
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