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De IPID-fiche: de precontractuele plicht van de makelaar 
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Euromex staat je bij!  

Beste makelaar 

 

Gisteren was het zover! De Belgische wet die richtlijn EU Insurance Distribution Directive, 

verkort IDD, omzet in nationale wetgeving, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

 

Concreet betekent dit dat je als makelaar vanaf 28 december 2018 wettelijk verplicht bent, 

vóór de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten, aan je klant een 

productinformatiedocument (IPID-fiche) af te leveren. Voor meer informatie verwijzen we je 

naar onze nieuwsbrief van 21 november 2018, die je hieronder kan terugvinden.  

 

De IPID-fiche is een gestandaardiseerd document waarin volgens een vastgelegde opmaak de 

waarborgen, de belangrijkste uitsluitingen en de beperkingen van het aangeboden product 

beknopt worden beschreven. De fiche herneemt ook de verplichtingen die uit de 

overeenkomst voortvloeien en geeft duiding over de duur van de overeenkomst en de 

mogelijkheden tot opzeg. 

 

Als ontwikkelaar van het product staat Euromex op ieder moment in voor de conformiteit van 

alle fiches. Als makelaar moet je enkel de fiche aan je klant meedelen. 

 

Telkens wanneer je een nieuwe aparte polis wil aanmaken, herinnert een banner op My 

Euromex je aan deze verplichting. De link leidt je naar onze website waar je alle fiches kan 

downloaden. Uiteraard vind je alle IPID-fiches van onze aparte producten ook in de IBP-

catalogus. 

 

De IPID-fiches van onze inclusieproducten via Baloise kan je via de site van Baloise of via 

MyBaloise downloaden. 

 

https://www.euromex.be/makelaar
https://www.euromex.be/makelaar
https://www.euromex.be/makelaar/ipid


Om te voldoen aan je bewijsplicht, reikt het IP-document voor een apart product je een 

helpende hand. Wij pasten het document aan. Als de klant dit document ondertekent, 

verklaart hij meteen ook dat je hem de IPID-fiche hebt bezorgd. 

 

Heb je vragen? Contacteer je accountmanager! 
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