HET BELEID VAN AMMA VERZEKERINGEN VOOR BELANGENCONFLICTEN, IN HET KADER
VAN DE MiFID‐RICHTLIJN.
Inleiding: MiFID – beheersing van belangenconflicten
De MiFID‐richtlijn, of ‘Markets in Financial Instruments Directive’ is een Europese richtlijn die
sinds november 2007 van toepassing is op de banksector. De Belgische ‘wet tot versterking van
de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de
bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juli 2013’ legt aan
verzekeringsondernemingen en –tussenpersonen een aantal verplichtingen op. De cliënt wordt
beter beschermd, er is meer concurrentie en een grote markttransparantie, en de rol van de
toezichthoudende overheid, de ‘FSMA’, wordt aangescherpt. Het ‘KB van 21 februari 2014 inzake
de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten’ maakt dit meer
concreet. Verzekeringsondernemingen moeten een schriftelijk beleid opstellen over het beheer
van
belangenconflicten
die
zich
kunnen
voordoen
bij
het
verlenen
van
verzekeringsbemiddelingsdiensten.
Hieronder beschrijven wij hoe AMMA VERZEKERINGEN OV (AMMA) dit aanpakt.
1. Wat is een belangenconflict?
Bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten kunnen er zich conflicten voordoen tussen
de belangen van AMMA of een van haar medewerkers, en een sociëtaris, of tussen twee of meer
sociëtarissen onderling, waarbij een of meerdere sociëtarissen benadeeld kunnen worden.
2. Welke belangenconflicten zijn mogelijk?
AMMA definieert onder meer volgende hypotheses om belangenconflicten op te kunnen sporen:
AMMA of één van haar medewerkers:






Kan een financieel voordeel genieten, of een financieel verlies voorkomen ten koste van
een sociëtaris
Heeft een belang bij het resultaat van een dienst die wordt verleend aan, of van een
transactie die voor rekening van een sociëtaris werd uitgevoerd, dat tegen diens belang
ingaat
Geniet een financieel of ander voordeel door de belangen van een of meer sociëtarissen
te verkiezen boven de belangen van een of meer andere
Oefent hetzelfde bedrijf uit als de sociëtaris
Ontvangt, nu of in de toekomst, van een andere persoon dan de sociëtaris voordelen voor
aan de sociëtaris geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten, andere dan wat standaard
aan vergoedingen voor die diensten wordt betaald.

3. Binnen welke activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen?
AMMA stelt vast dat belangenconflicten zoals hierboven aangegeven zich kunnen voortdoen bij
behoeften analyse en advies, bij acceptatie en tarificatie van risico’s, bij het beheer van de
contracten, bij het beheer en de regeling van schadegevallen en in de boekhouding.
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4. Welke initiatieven heeft AMMA genomen om belangenconflicten te vermijden?
AMMA is een onderlinge vereniging, en geen naamloze vennootschap. Dit leidt er toe dat AMMA
bij haar activiteiten en operaties enkel het belang van de vereniging AMMA voor ogen heeft en
dat van haar leden, en niet dat van aandeelhouders.
Daardoor komt het dat het risico op belangenconflicten bij AMMA gevoelig lager ligt.
Toch heeft AMMA alle maatregelen genomen om belangenconflicten te vermijden. Het gaat onder
andere over:





het inrichten van de organisatie van het bedrijf
het invoeren van een Compliancy en van een Integriteits Charter, na te leven door de
medewerkers
het vastleggen van objectieve acceptatie‐ en tarificatieregels en regels van schadebeheer
het gebruik van polisvoorwaarden met aandacht voor het vrijwaren van de belangen van
de sociëtarissen, etc.

5. Wat als een belangenconflict onvermijdbaar blijkt?
Mocht AMMA vaststellen dat er zich een situatie voordoet waarin er onvoldoende garanties zijn
voor het vrijwaren van de belangen van de sociëtaris, dan zal zij hem inlichten over de aard en de
inhoud van het belangenconflict. Hij kan dan beslissen met kennis van zaken.
6. Meer informatie?
U kunt meer informatie bekomen over het belangenconflictenbeleid bij AMMA: neem gerust
contact op met onze Compliance Officer: compliance@amma.be.
________________
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