IDD: IPID
HOOFDNORMEN
NORMEN

De IDD introduceert het Insurance Product Information Document (IPID). Dit
is een nieuw gestandaardiseerd informatiedocument voor




Vrijstellingen
Transparantie



IPID

verstrekt. Het doel van het IPID is dat cliënten op toegankelijke wijze de







Productontwikkeling
Koppelverkoop
Beleggingsverzekeringen
Bemiddelen en advies

belangrijkste productkenmerken lezen en verzekeringen kunnen




schadeverzekeringen, dat precontractueel aan de cliënt dient te worden

vergelijken. De normen op het gebied van het IPID zijn opgenomen in artikel
65b BGfo Wft en uitgewerkt in de Uitvoeringsverordening over het IPID.

INHOUD

Het IPID heeft onder meer de volgende verplichte
onderdelen:
 Een opsomming van de (belangrijkste)
verzekeringsdekking.
 De wijze en duur van betaling van de premies.
 De belangrijkste uitsluitingen en
verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien.
 De looptijd en wijze van beëindiging van de
overeenkomst.

VERSTREKKING






Het IPID bevat informatie over één product(variant),
en is geen gepersonaliseerd document.

VERSTREKKEN VIA DE WEBSITE

U kunt het IPID ook via uw website verstrekken als:
1. De cliënt hier toestemming voor heeft gegeven;
2. het gebruik van de website past in de context
waarin hij met de cliënt zaken doet;
3. de cliënt elektronisch op de hoogte wordt gesteld
van het adres van de website en de plaats op de
website waar de informatie kan worden verkregen;
4. de informatie actueel is en, zolang dat voor de
cliënt van belang is, op de website toegankelijk
blijft.

Het IPID dient te worden verstrekt door de
dienstverlener die rechtstreeks contact heeft
met de cliënt, voorafgaand aan het sluiten van
de overeenkomst, zowel aan particuliere als
zakelijke cliënten - tenzij het gaat om het
verzekeren van grote risico’s (artikel 4:18 Wft).
Het IPID dient kosteloos te worden verstrekt.
Het uitgangspunt is dat u het IPID schriftelijk
aan de cliënt verstrekt, tenzij de cliënt
toestemming geeft v00r verstrekking via een
andere duurzame drager of de website; de
wijze van verstrekking moet passen in de
context waarin u met de cliënt zaken doet.
Toestemming van de cliënt kan niet worden
gegeven via de algemene voorwaarden.

VORM



Het IPID heeft een verplichte
gestandaardiseerde vorm.



Het template is opgenomen in de bijlage van
de Europese Uitvoeringsverordening.



Het IPID is (maximaal) 2 A4’tjes en bij
uitzondering 3 A4’tjes.

LET OP!
OPSTELLEN

Het IPID dient te worden opgesteld door de
dienstverlener die de schadeverzekering aanbiedt, of
samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt.

Ook als u een andere hoofdactiviteit hebt dan
bemiddelen in verzekeringen, en bent vrijgesteld van
de vergunningplicht, moet u uw klant een IPID
verstrekken.
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