
Uw bankgegevens aanpassen

Gebruik uw gebruikersnaam en paswoord om u aan te melden op Mijn FEDERALE Verzekering via 
de welkomstpagina op www.federale.be. Klik op de knop ‘Aanmelden’ in het kader ‘Mijn FEDERALE 
Verzekering’. Eens u aangemeld bent, volg dan het onderstaande stappenplan om uw bankgege-
vens aan te passen/in te geven. Dit laat ons toe om tijdig uw restorno’s te betalen.

STAP 1:

Op de pagina ‘Mijn contracten en re-
keningen’ die zich automatisch opent, 
klikt u op ‘Mijn klantnummers’ (on-
geveer in het midden van de pagina 
onder de banner).

STAP 3:

Op de detailpagina klikt u op de knop 
‘Ik wens mijn klantgegevens aan te 
passen’ (onderaan de pagina, ver-
schijnt enkel als er nog geen aanvraag 
tot wijziging loopt). U komt zo op 
de pagina waar u de gegevens kunt 
aanpassen. 

STAP 2:

U ziet nu een lijst met aanpasbare 
klantnummers. Klik op het aan te pas-
sen klantnummer. U komt zo op 
de detailpagina. 

STAP 4:

Selecteer één of meerdere elementen 
die u wilt aanpassen, klik op ‘Volgende’, 
pas deze aan en bevestig deze 
aanpassingen. 
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Pas de details 
en voorwaarden van uw

contracten aan

Pas uw persoonlijke gegevens en de voor-
waarden van uw contracten aan. U hoeft
enkel het desbetreffende contract te
selecteren en uw verzoek online in te
dienen. Onze diensten doen onmiddellijk al
het nodige.

“Mijn FEDERALE Verzekering”
Uw toegang 24 uur op 24

Ondernemingen: beheer uw arbeidsonge-
vallen dankzij Mijn FEDERALE Verzekering. 
Genereer voor uw onderneming ook de
arbeidsongevallenstatistieken. Die cijfers 
kunt u onder meer gebruiken in uw jaar-
verslag voor de interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk.

Beheer uw
arbeidsongevallen en
genereer statistieken

Doe online aangifte van schade voor vol-
gende verzekeringen: Auto, Multirisk Woning 
en Handel/KMO, Burgerlijke aansprakelijk-
heid (Ondernemingsrisico’s, Bouwwerken en 
Familiale) en Arbeidsongevallen. Indien 
nodig kunt u een bestek of andere bijlagen 
toevoegen.

Doe aangifte van schade

Raadpleeg de status van uw contracten via de
link “Mijn contracten en rekeningen”. U raad-
pleegt er niet enkel de details van de meeste 
van uw verzekeringspolissen, maar ook het 
saldo en de evolutie van uw spaar- en beleg-
gingsproducten. Indien u meerdere klant-
nummers wil combineren, stuur dan een mail 
naar code@federale.be

Raadpleeg de status
van uw contracten

Als u bij het gebruik van
Mijn FEDERALE Verzekering

problemen ondervindt, kunt u altijd
gebruikmaken van de helpfunctie 

of van de lijst met veel
voorkomende vragen (FAQ).

Ook uw kantoorhouder
of uw adviseur zullen u met plezier

bijstaan in het beheren van uw
verzekeringen en beleggingen.
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