PRODUCTINFORMATIE,
SOLID BAGGAGE INSURANCE

In dit polisoverzicht vindt u de dekking die uw verzekering biedt. Het bevat de belangrijkste functies, uitkeringen, beperkingen en
uitsluitingen, maar u moet ook de volledige polis, het overzicht en verplichtingen lezen voor een volledig overzicht van de
voorwaarden van de verzekering.
De dekkingsniveaus en eigen risico's die van toepassing zijn op uw verzekering staan vermeld in het overzicht.
Dit polisoverzicht maakt geen onderdeel uit van de polis.

Verzekeringsuitkeringen



Compensatie voor vertraagde bagage na 2 uur
Dekt verlies of diefstal van bagage

Solid Försäkringsaktiebolag (Zweeds bedrijfsregistratienr. 5164018482) ( Solid Insurance ) is de rechtspersoon die verantwoordelijk
is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat
het onze taak is te zorgen dat de verwerking veilig en in
overeenstemming met toepasbare wetten en regels gebeurt.

Overzicht van uitkeringen
Polisoverzicht
Paragraaf
A:
Vertraging
bagage
Na 2 uur
Na 4 uur
Na 6 uur
Paragraaf B: Verloren of
gestolen bagage
Verloren of gestolen bagage
waarvan in contanten

Verzamelen van persoonsgegevens

Deze bagageverzekering is beschikbaar als u permanent inwoner
bent van een van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese
Economische Ruimte (EER) , met uitzonde-ring van Kroatië, waar
deze verzekering niet beschik baar is.
De verzekering dekt alle reizen wereldwijd tot een maximum van 30
dagen.

Als u klant wordt of belangstelling hebt om klant te worden van
Solid Insurance, wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens
over uzelf te verstrekken, zoals naam, adres, burgerservicenummer,
e-mailadres, telefoonnummer, beroepsgerelateerde informatie,
enz. De gegevens worden direct van u verkregen, maar kunnen ook
verkregen worden van bijvoorbeeld andere bedrijven binnen de
groep, van een van onze partners, verzekeringsmakelaars of van uw
werkgever. De gegevens kunnen ook verkregen of aangevuld en
bijgewerkt worden uit overheidsdossiers of andere particuliere en
openbare dossiers. Solid Insurance kan ook telefoongesprekken
opnemen, e-mailgesprekken bewaren of uw interactie en
communicatie met Solid Insurance anderszins documenteren.

Doel

Beperkingen
In geval van diefstal uit de kofferbak van een afgesloten
motorvoertuig, boot of vergelijkbaar voertuig, is de maximale
diefstal plaatsvindt uit een kluis of uit een afgesloten bagagedepot.
Contanten of vergelijkbaar worden gecompenseerd met een

Algemene uitsluitingen
De verzekering dekt geen vergeten of zoekgeraakte
eigendommen/bagage,
elektronica,
camera's,
sieraden,
surfboarden en andere eigendommen die snel gestolen worden,
diefstal die niet gemeld is bij de politie en diefstal van bagage uit
een niet afgesloten motorvoertuig, boot of vergelijkbaar voertuig.

Afhandeling van claims:
Neem bij een claim contact op met Intana Assist via het volgende
e-mailadres: claimsEU@intana-assist.com
Vermeld hierin uw naam, polisnummer/ boekingsbevestiging en
reden voor de claim.

Annulering van verzekering en restitutie
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Het verwerken van persoonsgegevens
door Solid Insurance conform de
Gegevensbeschermingsregels

Verzekeringen met een overeengekomen termijn van één maand of
korter zijn niet onderhavig aan een annuleringsrecht conform de
wet op verkoop op afstand van financiële diensten.
Mocht een verzekerde zijn annuleringsrecht willen uitvoeren onder
de Wet Verkopen op afstand en huis-aan-huisverkoop met een
overeengekomen termijn langer dan één maand, dient hij Solid of
zijn vertegenwoordigers hiervan binnen 14 kalenderdagen voor
afloop van de overeenkomst op de hoogte stellen. Op voorwaarde
dat u niet gereisd hebt en geen claims hebt ingediend, ontvangt u
na aftrek van de administratiekosten een restitutie. Er wordt na deze
periode geen restitutie gegeven voor annulering, en ook niet voor
vroege retournering.

Solid Insurance verwerkt persoonsgegevens voor onderstaand
vermelde doeleinden. Dergelijke verwerking is nodig voor de
volgende doeleinden.
Voorbereiding en administratie van overeenkomsten
Het belangrijkste doel voor het verwerken van persoonsgegevens
door Solid Insurance is het verzamelen, controleren en registreren
van persoonsgegevens voor het aangaan van een overeenkomst
met u als klant en het documenteren, administreren en naleven van
de overeenkomsten die gesloten zijn. Als u geen overeenkomst
aangaat met Solid Insurance, worden uw persoonsgegevens niet
langer dan drie maanden bewaard. Persoonsgegevens worden
opgeslagen gedurende de tijd die we nodig hebben om onze
overeenkomst met u na te leven, in overeenstemming met
wettelijke verjaringstermijnen.
Voldoen aan verplichtingen onder wetten, andere regels en/of
regelgevende besluiten
In relatie tot bovenstaande wordt de verwerking van
persoonsgegevens ook uitgevoerd zodat Solid Insurance zijn
verplichtingen volgens de wet, andere regelgevende voorzieningen
en/of besluiten kan nakomen. Persoonsgegevens worden
opgeslagen conform toepasbare wetgeving.
Voorbeelden van dergelijke verwerking zijn:
(i)
verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan
vereisten in boekhoudkundige wetten,
(ii)
verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot
meldingen aan de Zweedse belastingdienst, de Zweedse
politieautoriteit, de Zweedse handhavingsautoriteit, de
Zweedse financieel toezichthouder en andere autoriteiten.
Markt- en klantanalyses
Persoonsgegevens worden ook verwerkt voor markt- en
klantanalyses als basis voor marketing- en bedrijfsontwikkeling, om
zo het productportfolio van Solid Insurance aan onze klanten te
verbeteren. De gegevens worden ook verwerkt voor doeleinden die
nodig zijn voor de normale opstellingen van verzekeringen, zoals
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het berekenen van premies, statistieken en schadelastbeheersing.
Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden als basis voor het
verstrekken van verzekeringsadvies. Als u zich niet hebt
uitgeschreven voor de ontvangst van directe mailing, kunnen
persoonsgegevens gebruikt worden voor het verzenden van directe
reclame en aanbiedingen aan u. Persoonsgegevens worden
opgeslagen conform toepasbare wetgeving.

Verwerken van persoonsgegevens
iemand anders dan Solid Insurance

door

Het verwerken van persoonsgegevens kan, binnen het raamwerk
van de toepasbare regels voor vertrouwelijkheid en voor
bovenstaand vermelde doelen, uitgevoerd worden door bedrijven
in de groep en door bedrijven waarmee de groep samenwerkt om
zijn diensten uit te voeren, zoals schadeafwikkeling,
risicobeoordeling, herverzekering, verschillende analyses, enz. De
juridische basis voor het verwerken is het naleven van
overeenkomsten door Solid Insurance of als gevolg van het
rechtmatige belang van Solid. Persoonsgegevens worden
opgeslagen conform toepasbare wetgeving.

Gegevensoverdracht naar derde landen
In bepaalde gevallen kan Solid Insurance persoonsgegevens
overzetten naar niet-EU/EER-landen (zogenoemde derde landen)
en naar buitenlandse organisaties. In een dergelijk geval
onderneemt Solid Insurance redelijke stappen om te zorgen dat uw
persoonsgegevens veilig en met het juiste beveiligingsniveau
verwerkt worden, vergelijkbaar met en op hetzelfde
beveiligingsniveau als dat wat geboden wordt in de EU/EER.

Uw rechten
U hebt het recht informatie te ontvangen over het verwerken door
Solid Insurance van uw persoonsgegevens en hebt daarmee het
recht tot:
a)
b)
c)
d)
e)

het ontvangen van uittreksels uit registers,
het verzoeken tot correctie van onjuiste of onvolledige
informatie,
het verzoeken tot verwijdering of beperking van het verwerken
van persoonsgegevens,
bezwaar maken tegen de verwerking,
als Solid Insurance persoonsgegevens verwerkt conform
overeenkomsten of toestemmingen, kunt u, onder bepaalde
omstandigheden, persoonsgegevens verkrijgen van Solid
Insurance die u verstrekt hebt aan Solid Insurance en het recht
hebben deze direct over te laten zetten naar andere
persoonsgegevensbeheerders als dit technisch mogelijk is
(gegevensportabiliteit).

Uw verzoek en/of bezwaar in overeenstemming met de items
b-e hierboven worden door Solid Insurance op individuele basis
beoordeeld. In het geval van een verzoek en/of bezwaar in
overeenstemming met hierboven vermelde, neemt u contact op
met de gegevensbeschermingsmedewerker van Solid Insurance.

Blokkeren van directe marketing
U kunt contact opnemen met Solid Insurance om het blokkeren van
directe marketing aan te vragen (zogenaamde directe mailblokkade). Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt
worden voor marketingdoeleinden en dat er geen marketing aan u
wordt verzonden. Verzoeken tot blokkering dienen gedaan te
worden via de klantenservice van Solid Insurance op
telefoonnummer +46 (0)771-113 113 of via e-mail naar
kunder@solidab.se.

verwerken van persoonsgegevens die gebruikt worden voor het
evalueren van bepaalde persoonlijke kenmerken van een natuurlijk
persoon, in het bijzonder voor het analyseren of voorspellen van
bijvoorbeeld de financiële situaties, persoonlijke voorkeuren,
interesses enz. van deze natuurlijke persoon. Profilering wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van klantanalyses voor
marketingdoeleinden. U hebt het recht bezwaar te maken tegen
profilering
in
gevallen
betreffende
profilering
voor
marketingdoeleinden.

Vragen
over
het
persoonsgegevens

verwerken

Neem voor vragen over het verwerken van persoonsgegevens
contact op met Solid Insurance:
Data Protection Officer Solid Insurance
Telefoon:
+46 (0)42 -38 21 00
E-mail:
DPO@solidab.se
Adres:
Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg, Zweden
Als u een klacht hebt, kunt u ook contact opnemen met de Zweedse
Autoriteit voor gegevensbescherming.
De Zweedse Autoriteit voor gegevensbescherming
Box 8114
SE-104 20 Stockholm, Zweden
Ga voor meer informatie over hoe Solid Insurance
persoonsgegevens verwerkt naar de website van Solid Insurance
op www.solidab.se

Klachten
Wanneer onze dienst niet aan uw verwachtingen voldoet, vragen we
u schriftelijk een klacht in te dienen. We nemen uw klacht direct in
behandeling en laten u weten hoe we hem afhandelen en vertellen
u wat u moet doen. We houden u op de hoogte van de voortgang
van uw klacht.
Als u een klacht wilt indienen, kunt u dat schriftelijk doen via:
Intana
Sussex House
Perrymount Road
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1DN
United Kingdom
claimsEU@intana-assist.com

Verzekeringsmaatschappij
SOLID Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag)
Box 22068, 250 22 Helsingborg, Zweden
Klantenservice: +46 (0) 771 - 113 113
E-mail: kunder@solidab.se
Website: www.solidab.com
Bedrijfsnummer 516401-8482
SOLID Insurance is een verzekeringsbedrijf dat gevestigd is in
Zweden en dat gereguleerd wordt door de Zweedse FSA
(referentienummer: 401229).
Lees de voorwaarden voor meer informatie en de volledige polis.

Profilering en verwerking op basis van
legitiem belang
U hebt in specifieke gevallen het recht bezwaar te maken tegen
profilering en verwerking van persoonsgegevens op basis van het
legitieme belang van Solid. Profilering verwijst naar het automatisch
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