Vereisten en behoeften van de
verzekering Fiscale Controle van
Vantage Global
Dit document bevat informatie over de verzekering Fiscale Controle van Vantage Global. Het is belangrijk dat u nagaat of dit
verzekeringsproduct geschikt is voor u alvorens u beslist hiermee door te gaan. Wij verstrekken louter informatie over één enkele verzekering
en zullen u geen enkele aanbeveling doen over de geschiktheid van onze producten. U moet beslissen of onze verzekering Fiscale Controle
geschikt is voor u.

1. Vereisten en behoeften
Dit product voldoet aan de vereisten en behoeften van personen of ondernemingen die:
•
•
•

momenteel of in de toekomst een belastingaangifte moeten versturen;
bedrijfsvoorheffing betalen of zullen gaan betalen;
btw-plichtig zijn of in de toekomst zullen worden;

en een verzekering wensen voor de professionele vergoedingen die hun vertegenwoordigers verschuldigd zijn in geval van een onderzoek
door of een geschil met de belastingdiensten.

2. Dekkingen
De belangrijkste dekkingen van de verzekering Fiscale Controle van Vantage Global zijn:
•
•

Er zal een verzekeringsdekking worden geboden voor professionele vergoedingen die verschuldigd zijn in het kader van onderzoeken of
controles door de belastingdiensten.
Toegang tot gespecialiseerd advies na een onderzoek door de belastingdiensten

3. Beperkingen van de dekking
De verzekering Fiscale Controle van Vantage Global dekt vergoedingen verschuldigd door de aangestelde consultant die de verzekerde
persoon of organisatie vertegenwoordigd bij een controle door een belastingdienst tot € 25.000 voor iedere willekeurige claim en in totaal per
jaar.

4. Verzekeraar
De polis Fiscale Controle wordt opgesteld en beheerd door Qdos Global Ltd. Qdos Global Limited is een erkend vertegenwoordiger van Qdos
Broker and Underwriting Services Ltd. Qdos Broker and Underwriting Services Ltd is erkend door en staat onder toezicht van de Financial
Conduct Authority. De polis wordt verzekerd door HCC International Insurance PLC. HCC International Insurance PLC is erkend door en
staat onder de controle van de Financial Services Authority. Dat kan worden gecontroleerd in het Financial Services Register (Britse register
van erkende financiële dienstverleners) op www.fca.org.uk/register

5. Bekendmaking van belangrijke informatie
U moet ervoor zorgen dat alle aan Vantage Global verstrekte informatie naar uw weten correct en waarheidsgetrouw is en dat er geen
wezenlijke informatie wordt achtergehouden. Het niet-verstrekken van informatie of het verstrekken van misleidende of onjuiste informatie
aan Vantage kan ertoe leiden dat uw dekking Fiscale Controle vervalt of niet volledig wordt uitgevoerd. Als u twijfelt welke informatie aan
Vantage Global moet worden verstrekt, moet u om verduidelijking vragen.

6. Waar kunt u terecht met klachten?
Als u een klacht hebt over deze verzekeringsdienst moet u die in eerste instantie indienen bij de Aangestelde Klachtenbeheerder bij Vantage
Global.
Email: complaints@vantagetfp.be
Post: Qdos Global, Windsor House, Troon Way Business Centre, Humberstone Lane, Thurmaston, Leicestershire, England, LE4 9HA
Als wij uw klacht niet kunnen oplossen, kunt u het recht hebben uw klacht voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service (de
Ombudsman van de Financiële Sector).

