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JURIDISHE DISCLAIMER

Qover SA/NV (Qover), met maatschappelijke zetel op Handelsstraat 31, 1000 Brussel – België,  RPM 0650.939.878 
is een geregistreede onafhankelijke verzekeringsagent geautoriseerd door de Autoriteit voor Fınanciële Diensten en 
Markten (FSMA )-registratienummer 0650.939.878.  

De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en beursgenoteerde ondernemingen, de 
erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door 
de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. 
sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren 
aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers. De kantoren van de FSMA bevinden zich aan de 
Congresstraat12-14, 1000 Brussel. 

U kunt het register van de verzekeringsagenten online controleren op www.fsma.be.  

Alle pre-contractuele relaties met onze consumenten zijn gebaseerd op de Belgische Verzekeringswet van 
4 april 2014 en het Wetboek van Economisch Recht. Qover zal een kopie van uw verzekeringscontract voor 
archiveringsdoeleinden bewaren. Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot deze informatie. Contacteer ons 
via contract@qover.be. 

De informatie en andere gegevens die zijn gepubliceerd en toegankelijk gemaakt via deze site zijn louter informatief. 
Om deze reden, Qover zal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele periodes van 
onbeschikbaarheid van de dienst of voor enige typefouten en inconsistenties in de structuur van de inhoud. Alle 
inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatie.  

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten aangeboden door Qover kunnen geconsulteerd worden 
op de product configuratie pagina van elk product.  

Qover heeft een beleid voor belangenverstrengeling en wangedrag, dat online kan worden bekeken op de pagina 
Belangenverstrengeling.

U kan met ons contact opnemen in het Nederlands, Frans of Engels, via de volgende kanalen:

• per brief: Handelsstraat 31, 1000 Brussel – België

• per telefoon: +32 2 588 25 50

• per email: contact@qover.be

• via ons Contactformulier op onze website

Ju
rid

is
he

 D
is

cl
ai

m
er

 -
 2

0
20

.0
5.

29
-v

2

http://www.fsma.be
mailto:contract%40qover.be?subject=
https://www.qover.com/terms-and-policies#parentVerticalTab3
mailto:contact%40qover.be?subject=

