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Product:

Collectieve Ongevallenverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Raakt je werknemer door een ongeval blijven invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je
deze verzekering af voor je werknemers.
Extra informatie
Met 'werknemers' bedoelen we ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. Je kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Raakt een van jouw werknemers door een ongeval
blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze
verzekering éénmalig een bedrag uit. Je sluit deze
verzekering af voor jouw werknemers.

Je bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is
veroorzaakt.

Blijvende invaliditeit
Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de
verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De
uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het
soms langer voordat we de uitkering betalen. We
betalen dan rente over deze periode.
Overlijden
De erfgenamen van je werknemer krijgen een bedrag
als bij overlijden door een ongeval.
Keuze: Uitgebreide dekking
Onze voorwaarden zijn een van de uitgebreidste in
de markt kijk voor de aanvullende dekkingen en of
deze voor jou van toepassing zijn op je polis en in de
voorwaarden.

Alcohol en drugs
We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door
het gebruik van alcohol of drugs.
Zelfmoordpoging
We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.
Uitsluitingen
Wij hanteren naast bovenstaande nog de
gebruikelijke uitsluitingen. Voor de volledige lijst
raadpleeg je voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Er zal geen betaling of andere uitkering worden
gegeven als verzekeraar dit niet mag vanwege van
toepassing zijnde nationale of internationale
sancties.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Als sprake is van overlijden door een ongeval, geef je
dit ten minste 36 uur voor de begrafenis of crematie aan ons door. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.
Gezondheid
Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van je werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag
over.
Premie
De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde
bedragen van je werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen.De
verzekering eindigt na 60 dagen bij het niet betalen van de premie en kosten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekering schriftelijk beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden voor de
contractsvervaldatum.
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