Verzoek om informatieverstrekking aan assurantietussenpersoon
Voorletters en achternaam: ………………………………………………………………………....
Adres: ………………………………………. ……………………………………………………...
Postcode: ………………. Woonplaats: …………………………………………
Dossiernummer: ……………….
Aan SRK Rechtsbijstand
Hierbij verzoek ik SRK Rechtsbijstand om mijn assurantietussenpersoon:
kantoornaam:………………………………………gevestigd te……………………………………
inhoudelijk te informeren over de aan mij verleende rechtsbijstand. Ik doe dit verzoek op mijn
eigen initiatief.
Mijn rechtsbijstandverlener bij SRK Rechtsbijstand heeft mij telefonisch al gewezen op het
volgende:
Ik begrijp dat SRK Rechtsbijstand wettelijk op afstand van mijn verzekeringmaatschappij is
gesteld. Die wettelijke afstand is in mijn belang, juist om te voorkomen dat mijn verzekeringsmaatschappij kennis krijgt van vertrouwelijke gegevens uit mijn rechtsbijstanddossier.
Er is geen juridische noodzaak om mijn assurantietussenpersoon inhoudelijk te informeren.
Inhoudelijke informatieverstrekking aan mijn assurantietussenpersoon kan risico’s voor mij
meebrengen.
Zo heeft mijn rechtshulpverlener mij er onder meer op gewezen:
• dat gevoelige (juridische) informatie over mij of mijn zaak (onbedoeld) bij de
tegenpartij of mijn verzekeraar terecht kan komen;
• dat sprake kan zijn van mogelijke belangenverstrengeling als ik en mijn tegenpartij bij
dezelfde tussenpersoon een polis hebben gesloten;
• dat mijn gegevens bij het sluiten van andere, nieuwe polissen kunnen worden
betrokken door mijn tussenpersoon of verzekeraar.
Ik begrijp dat SRK Rechtsbijstand geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel (ander)
gebruik van inhoudelijke informatie uit mijn dossier door mijn tussenpersoon of verzekeraar,
waardoor mijn belangen geschaad zouden kunnen worden.
Ik begrijp dat de rechtshulpverlener van SRK Rechtsbijstand die mijn zaak in behandeling
heeft niet verplicht is om aan dit verzoek gevolg te (blijven) geven.
Met inachtneming van het bovenstaande wens ik dat mijn tussenpersoon geïnformeerd wordt
over de inhoudelijke aspecten van de aan mij verleende rechtsbijstand in deze zaak.
Verder heb ik kennis genomen van het volgende (zie volgende pagina):

Datum: ………………….. Handtekening: ……………………………………….

Verzoek om informatieverstrekking aan assurantietussenpersoon (vervolg)
Met dit verzoek (tevens machtiging) krijgt mijn tussenpersoon de beschikking over alle
gegevens over mijn zaak, zowel de algemene meldingsgegevens (zoals dossiernummer,
aard van de zaak, naam van zaaksbehandelend medewerker, contactgegevens, waaronder
telefoonnummers en emailadres, gegevens over mijn polis en de dekking onder die polis),
als inhoudelijke, vertrouwelijke informatie: alle correspondentie die tussen mij en SRK
Rechtsbijstand wordt gevoerd in het kader van de behandeling van de zaak, inclusief de
bijlagen bij die correspondentie. De bijlagen bij de correspondentie kunnen documenten van
verschillende aard zijn, zoals brieven van de wederpartij, processtukken, expertiserapporten
of andere documenten die van belang kunnen zijn voor de behandeling van de zaak.
In de correspondentie en de bijlagen kunnen gevoelige gegevens voorkomen, zoals
gegevens over mijn gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Het is wettelijk verboden om
dergelijke gegevens aan derden (zoals mijn tussenpersoon) door te geven. De stukken die
tot het medisch dossier van de medisch adviseur van SRK behoren (zoals rapporten van een
controlerend geneeskundige, een expertiserend geneeskundige en/of van de Arbodienst of
brieven van mijn behandelende artsen) mogen daarom ook na ondertekening van dit verzoek
(tevens machtiging) niet aan mijn tussenpersoon worden verstrekt.
SRK Rechtsbijstand geldt als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens ten aanzien van de verstrekking van persoonsgegevens van verzekerden
aan derden. SRK Rechtsbijstand heeft die verwerking gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens onder nummer 1030026,
Ik ben er van op de hoogte dat ik te allen tijde mijn persoonsgegevens mag inzien en, indien
deze onjuist of niet ter zake doend zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, deze mag
laten aanpassen of verwijderen.
Ik ben er van op de hoogte dat, indien ik dit verzoek/deze machtiging niet teken of dit
verzoek/deze machtiging intrek, dit geen gevolg heeft voor de behandeling van mijn zaak en
de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering door SRK Rechtsbijstand.
Plaats: …………………………………………
Datum: ………………………………………...
Handtekening: …………………………………
Indien minderjarig ook: …………………………. Handtekening ………………..……………….
(vader/moeder/voogd)

N.B.: plaats uw handtekening op beide pagina’s.

