
BELANGRIJKE VERZEKERINGSTERMEN: 
 

• Begunstigde is een persoon of rechtspersoon die in een verzekeringspolis wordt genoemd als mogelijke 

ontvanger van een uitbetaling op grond van de verzekeringspolis als zich een verzekerd voorval voordoet. Een 

begunstigde hoeft niet de verzekerde/verzekeringnemer te zijn en een verzekeringspolis kan meerdere 

begunstigden hebben 

• Eiser is een begunstigde die een claim indient op grond van een verzekeringspolis of een persoon of 

rechtspersoon die een claim indient tegen een begunstigde waar die claim wordt gedekt door de 

verzekeringspolis 

• Verwerking van claims is het proces van afhandeling van een claim die is ingesteld op grond van een 

verzekeringspolis 

• Offerte is het uitbrengen van een prijsopgave aan een mogelijke verzekerde/verzekeringnemer voor een 

verzekeringspolis  

• Aanvang is het moment waarop de verzekeringspolis ingaat 

• Verzekering is het delen en overdragen van risico om financiële bescherming te bieden tegen een mogelijke 

gebeurtenis. Er zijn allerlei verzekeringen. De term verzekering kan ook herverzekering betekenen 

• Verzekeringspolis is een verzekeringscontract tussen de verzekeraar en de verzekerde/verzekeringnemer 

• Partijen op de verzekeringsmarkt of marktpartijen zijn tussenpersonen, verzekeraars of 

herverzekeraars 

• Verzekerde/verzekeringnemer is de persoon of rechtspersoon in wiens naam de verzekeringspolis wordt 

verstrekt. Een potentiële verzekerde/verzekeringnemer kan een tussenpersoon benaderen om een 

verzekeringspolis te kopen of een verzekeraar rechtstreeks of via een prijsvergelijkingswebsite benaderen  

• Verzekeraars (of assuradeurs) bieden verzekeringsdekking aan verzekerden/verzekeringnemers tegen 

betaling van premie. Een verzekeraar kan ook een herverzekeraar zijn  

• Tussenpersonen helpen verzekeringnemers en verzekeraars om verzekeringsdekking te regelen.  Ze 

kunnen adviseren en claims afhandelen. Veel verzekerings- en herverzekeringspolissen worden verkregen via 

tussenpersonen 

• Polisadministratie is het administreren en beheersen van een verzekeringspolis na aanvang 

• Premie is het bedrag dat moet worden betaald door de verzekerde/verzekeringnemer aan de verzekeraar 

vermeld in de verzekeringspolis  

• Herverzekeraars bieden verzekeringsdekking aan een andere verzekeraar of herverzekeraar.  Een 

dergelijke verzekering wordt herverzekering genoemd 

• Verlenging is het proces waarbij de verzekeraar van een verzekeringspolis een offerte uitbrengt aan de 

verzekerde/verzekeringnemer voor een nieuwe verzekeringspolis ter vervanging van de bestaande polis 

op de vervaldatum daarvan  



BELANGRIJKE TERMEN INZAKE 
GEGEVENSBESCHERMING: 
• GDPR is de EU General Data Protection Regulation (algemene verordening gegevensbescherming van de 

EU) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht zijn in de betreffende EU-lidstaat 

waar Marsh is gevestigd 

• Verwerker of controller (Verwerkingsverantwoordelijke) is een entiteit die Persoonsgegevens verzamelt en 

bewaart. De controller bepaalt welke Persoonsgegevens van u worden verzameld en hoe die 

Persoonsgegevens worden gebruikt.  Waar het gaat om het gebruik van uw Persoonsgegevens voor de in  

hierboven genoemde doeleinden, kan elk van de partijen op de verzekeringsmarkt fungeren als verwerker.  

• Persoonsgegevens zijn alle gegevens op grond waarvan u kan worden geïdentificeerd en die betrekking 

hebben op u.  Persoonsgegevens kunnen ook gegevens over eventuele claims die u indient omvatten   

• Verwerking van Persoonsgegevens omvat het verzamelen, gebruiken, opslaan, openbaar maken of wissen 

van uw Persoonsgegevens. 


