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Hiscox Assure SAS
Hiscox Assure SAS is een Franse gereguleerde verzekeringstussenpersoon, die onder toezicht staat
van de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Hiscox Assure SAS is gemachtigd om
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten uit te voeren in lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Economische Ruimte en opereert in Nederland onder het Europese verdrag van vrijheid van vestiging.
Zij staat ingeschreven in het register van ORIAS in Frankrijk onder registratienummer: 18003868 en
staat ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) onder vergunning
nummer 12046046. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.orias.fr en de Autoriteit Financiële
Markten op www.afm.nl.
Hiscox Assure SAS (zie ook hierna onder “Betrokken risicodrager”) is geregistreerd in Frankrijk bij de
Registre du Commerce des Sociétés Paris (R.C.S.) met referentienummer 839081056. Het
hoofdkantoor van Hiscox Assure SAS bevindt zich aan de Avenue de l'Opéra 38, 75002 Parijs,
Frankrijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.sirene.fr/sirene/public/accueil.
Hiscox Assure SAS, tevens handelend onder de naam “Hiscox Nederland”, is geregistreerd bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) met referentienummer KvK 72449845. Hiscox Assure SAS
is gevestigd aan Arent Janszoon Ernststraat 595B, 1082 LD te Amsterdam. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar www.kvk.nl.
Betrokken risicodrager
Hiscox Assure SAS treedt op als gevolmachtigde agent van risicodrager en verzekeraar Society of
Lloyd’s (“Lloyd’s of London”), door tussenkomst van Hiscox Syndicates Limited als managing agent.
Hiscox Syndicates Limited houdt kantoor aan 1 Great St. Helen’s, EC3A 6HX, Londen in het Verenigd
Koninkrijk (Companies House Number: 02590623) en staat als managing agent van Lloyd’s of London
ingeschreven in het register van de FCA in het Verenigd Koninkrijk onder vergunningnummer 204924.
Hiscox Syndicates Limited staat onder toezicht van de FCA en Prudential Regulation Authority
(“PRA”).
Society of Lloyd’s, tevens handelend onder de naam “Lloyd’s of London” is een vereniging van
underwriters opgericht door een Act of Parliament (in Verenigd Koninkrijk) en houdt kantoor aan 1
Lime Street EC3M 7HA, Londen in het Verenigd Koninkrijk. Zij staat als verzekeraar ingeschreven in
het register van de FCA in het Verenigd Koninkrijk onder vergunning nummer 202761. Lloyd’s of
London staat onder toezicht van de FCA en PRA. Lloyd’s of London staat eveneens ingeschreven in
het register van DNB.
Distributieketen & advies
Hiscox Assure SAS distribueert verzekeringsproducten niet rechtstreeks aan u, maar uitsluitend via
een geselecteerde groep assurantietussenpersonen en/of verzekeringsadviseurs. Hiscox Assure SAS
verstrekt u geen advies met betrekking tot deze verzekering. Uiteraard kunt u met uw
assurantietussenpersoon en/of assurantieadviseur overeenkomen dat deze u advies verstrekt.
Kosten
U kunt in het kader van deze verzekering andere bedragen verschuldigd zijn die niet via Hiscox Assure
SAS worden betaald of door haar wordt opgelegd.

Tussentijdse beëindiging en bedenktijd van 14 dagen
U kunt deze verzekering tussentijds beëindigen op de wijze zoals omschreven in de polisvoorwaarden
die van toepassing zijn op deze verzekering.
Indien u een consument bent en sprake is van een overeenkomst op afstand kunt u deze verzekering
ontbinden binnen 14 kalenderdagen nadat deze verzekering is aangegaan, zonder opgave van
redenen en zonder een boete verschuldigd te zijn. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken dient u
dat binnen bovengenoemde termijn schriftelijk of per e-mail aan Hiscox Assure SAS kenbaar te maken,
waarbij verzending van deze mededeling binnen de genoemde termijn als tijdig wordt beschouwd.
Toepasselijk recht en taal
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Hiscox Assure SAS verstrekt alle informatie
in verband met deze verzekering in het Nederlands en communiceert tijdens de looptijd van deze
verzekering in het Nederlands.
Geschillen
Ter zake van alle geschillen met betrekking tot deze verzekering is in eerste aanleg de rechter te
Amsterdam bevoegd.
Klachten
Eventuele klachten tegen uw assurantietussenpersoon en/of assurantieadviseur met betrekking tot
deze verzekering kunt u indienen op de wijze zoals deze assurantietussenpersoon/assurantieadviseur
u daarover heeft geïnformeerd.
Eventuele klachten tegen Hiscox Assure SAS, Hiscox Syndicates Limited of Lloyd’s of London kunt u
in eerste instantie indienen bij:
-

de directie van Hiscox Assure SAS:
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
T 00 31 (0)20 517 0700
hiscox.complaints@hiscox.nl

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld kunt u zich vervolgens wenden tot:
-

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 00 31 (0)70 333 8999
E info@kifid.nl

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te
starten.
Beloning
Hiscox Assure SAS ontvangt commissie op basis van de geboekte premie voor de diensten die zij
verlenen aan bepaalde partner verzekeraars voor bepaalde geboden dekkingen (zoals kan zijn
weergegeven op het polisblad).

