Machtiging bij melding door het intermediair
Dossiernummer SRK (indien bekend) : …………………………….
Referentie assurantietussenpersoon: …………………………………

Ondergetekende,
Voorletters en achternaam: ………………………………….
Adres: ……………………………………….
Woonplaats: …………………………………
Postcode: ……………………………………
machtigt iedere medewerker/advocaat in dienst van SRK Rechtsbijstand, die betrokken is of
zal worden bij de uitvoering van de polis in bovenstaand dossiernummer om zijn/haar
assurantietussenpersoon: (Naam assurantietussenpersoon)
……………………………………………….…… ,
verder te noemen zijn/haar assurantietussenpersoon
informatie te verstrekken omtrent de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering door SRK.
Ondergetekende machtigt iedere medewerker/advocaat in dienst van SRK Rechtsbijstand om
deze informatie aan zijn/haar assurantietussenpersoon per post te verstrekken of door middel
van het verlenen van toegang tot het beveiligde Extranet van SRK. Zijn/haar
assurantietussenpersoon krijgt hiermee beschikking tot de gegevens over de zaak (zoals
dossiernummer, korte samenvatting van de zaak, naam medewerker/advocaat,
contactgegevens (waaronder telefoonnummers en emailadres) en gegevens over de polis van
ondergetekende en de dekking onder die polis), evenals tot alle correspondentie die tussen
ondergetekende en SRK wordt gevoerd in het kader van de behandeling van de zaak, inclusief
de bijlagen bij die correspondentie. De bijlagen bij die 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 de gezondheid van ondergetekende of strafrechtelijke gegevens over
ondergetekende.

De assurantietussenpersoon krijgt hiermee inzage in de behandeling van de zaak door SRK en
de voorgang van die behandeling. Dit stelt zijn/haar assurantietussenpersoon in de
gelegenheid ondergetekende de nodige informatie te verstrekken en waar nodig te
vertegenwoordigen in de behandeling van de zaak. Daarnaast kan zijn/haar
assurantietussenpersoon voortdurend verifiëren of de zaak wordt behandeld in
overeenstemming met de polisvoorwaarden en ondergetekende bijstaan bij eventuele klachten
over de behandeling van zijn/haar zaak.
Ondergetekende is er van op de hoogte dat indien hij/zij deze machtiging niet tekent of deze
machtiging intrekt dit geen gevolg heeft voor de behandeling van zijn/haar zaak en de
uitvoering van de rechtsbijstandverzekering door SRK. SRK verstrekt in dat geval aan de
betrokken assurantietussenpersoon alleen de gegevens die zij van die assurantietussenpersoon
zelf heeft verkregen ter bevestiging van de melding en identificatie van de zaak.
Ondergetekende is er van op de hoogte dat zij te allen tijde de persoonsgegevens die van
hem/haar worden verwerkt 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. Hiertoe kan
ondergetekende contact opnemen met de Manager Front Office , Postbus 3020 200 LA
Zoetermeer of tel 079-3448181
SRK Rechtsbijstand is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens ten aanzien van de verstrekking van persoonsgegevens van verzekerden
aan assurantietussenpersonen. SRK Rechtsbijstand heeft die verwerking gemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1030026.

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

Indien minderjarig ook:………………

Handtekening:……………….
(vader/moeder/voogd)

