Santander Familie Zorg Plan Verzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068
AV Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 24353249.
Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, company no. 1112892. Chubb European
Group SE heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd
Koninkrijk onder nummer 202803. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
Product: Santander Familie Zorg Plan
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct.
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct
(inclusief privacy aspecten) vindt u hier in de bijgeleverde polisvoorwaarden.

Welke soort verzekering is dit?
De verzekering keert uit na overlijden ten gevolge van een ongeval. Het Santander Familie Zorg
Plan biedt financiële hulp wanneer u na een ongeval komt te overlijden.

Wat is verzekerd?



Overlijden ten gevolge van een
ongeval.
U kiest zelf de hoogte van het
verzekerde bedrag. U kunt kiezen
tussen €100.000, €150.000,
€200.000 en €300.000. U kunt ook
kiezen of dit bedrag wereldwijd
hetzelfde blijft, of wordt verdubbeld bij
overlijden door een ongeval buiten
Nederland.

Wat is niet verzekerd?






Ongevallen door roekeloosheid, opzet,
drankgebruik.
Ongevallen door het beoefenen van een
‘’gevaarlijke’’ sport of activiteiten of het
beoefenen van een sport waar u voor wordt
betaald.
Zelfmoord, poging tot zelfmoord of
zelfverminking.
Overlijden anders dan door een ongeval.

Zijn er
dekkingsbeperkingen?
!

Het ongeval moet plotseling en onverwacht zijn.

Waar ben ik gedekt?


Wereldwijd. U moet wel woonachtig zijn in Nederland.
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Wat zijn mijn verplichtingen?
Aan het begin van de verzekering
 Vul uw persoonsgegevens volledig en naar waarheid in
In geval van een claim
 Het ongeval moet binnen 48 uur aan ons gemeld worden. Lukt het niet binnen 48 uur, dan
moet de melding plaats vinden vóór de begrafenis of crematie.
 Nabestaanden moeten contact opnemen met de schade afdeling van de verzekeraar op
010-2893545
Gedurende de looptijd
 Betaal de premie op tijd
 Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan uw tussenpersoon en Chubb doorgeven

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie dient maandelijks bij vooruitbetaling betaald te worden. Betaling vindt plaats aan
Chubb via automatische incasso van uw IBAN. Hiervoor heeft u akkoord gegeven tijdens het
afsluiten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?




Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld
Looptijd: u kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand
Einde:
o op de vervaldatum volgend op de 79e verjaardag van de verzekerde;
o indien verzekerde ophoudt zijn permanente woonplaats in Nederland te hebben;
o wanneer de verzekerde komt te overlijden;
o indien de verzekeraar de verzekering schriftelijk beëindigt nadat u langer dan 60 dagen
na de premievervaldatum de vervolgpremie en kosten van inning te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?




Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via 0800-2255223
Email: stuur een mail naar info.benelux@chubb.com
Post: stuur een brief naar Chubb, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam
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