CM-verzekeringen
Toestemming verwerking medische gegevens
In het kader van de regelgeving betreffende gegevensbescherming* mag MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen (afgekort
CM-verzekeringen) enkel persoonsgegevens aangaande de gezondheid verwerken indien we hiervoor de toestemming
hebben.

Kruis hieronder bij elke toestemming ja of nee aan.
ALGEMENE TOESTEMMING

JA

NEE

Ik geef hierbij toestemming aan CM-verzekeringen om mijn gezondheidsgegevens te
verwerken in het kader van de uitvoering van al mijn verzekeringsovereenkomsten. Zonder
deze toestemming kan CM-verzekeringen de overeenkomsten niet uitvoeren en komen
ingediende kosten niet in aanmerking voor een eventuele schaderegeling.
BIJZONDERE TOESTEMMING

JA

JA

NEE

NEE

Ik geef aan CM-verzekeringen de toestemming om bij mijn CM-ziekenfonds en de Landsbond
der Christelijke Mutualiteiten:
de gegevens betreffende de ‘kosten voor gezondheidszorgen uit de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen’ op te vragen, te ontvangen
en te bewerken voor een correcte en (waar van toepassing) automatische uitbetaling
van de waarborgen van CM-verzekeringen;
de noodzakelijke gegevens op te vragen, te ontvangen en te bewerken om na te gaan
wanneer het toepasselijk plafond voor de maximumfactuur werd bereikt en wanneer
dit gebeurde. Dit om een dubbele terugbetaling van de kosten te vermijden;
de gegevens van het dossier betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en de CM-diensten en -voordelen op te vragen, te ontvangen en te
verwerken. Dit om CM-verzekeringen toe te laten haar subrogatierecht uit te voeren
met het oog op de terugvordering van haar tussenkomst in een schadegeval ten laste
van de aansprakelijke derde.
Ik geef aan CM-verzekeringen de toestemming om de noodzakelijke informatie uit het
verzekeringsdossier door te geven aan mijn CM-ziekenfonds wanneer de verzekerde
personen mogelijk nog recht hebben op bijkomende terugbetalingen via de CM-diensten en
-voordelen.

CM-verzekeringen verwerkt bovenvermelde gegevens met het oog op en binnen het kader van het verlenen en beheren
van mijn verzekeringsdiensten, met inbegrip van het schadedossier en het opmaken van statistieken. CM-verzekeringen
gebruikt de gegevens niet voor het opstellen van gepersonaliseerde individuele profielen van zijn verzekerden. CMverzekeringen gebruikt deze gegevens ook niet tegen de verzekerde personen die voor het schadegeval aansprakelijk
zouden zijn.
CM-verzekeringen deelt deze gegevens niet mee aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst en/of voor de naleving van rechten en wettelijke verplichtingen in hoofde van CMverzekeringen (vb. terugvordering van de aansprakelijke derde).
Ik teken voor akkoord met de hierboven aangekruiste toestemming(en).
Rijksregisternummer:
Naam + handtekening van de verzekerde ouder dan 18 jaar:

* De MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De privacy van de
persoonsgegevens van onze verzekerden is erg belangrijk voor CM-Verzekeringen. Wij hebben hiervoor een privacyverklaring uitgeschreven. Die
privacyverklaring van CM-Verzekeringen kunt u raadplegen op www.cm.be/privacy. Daar kunt u meer informatie terugvinden in verband met de
verwerking van uw persoonsgegevens evenals over de rechten waarover u in dit kader beschikt.

