
 

Santander Budget Beschermplan 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 Onderneming: Chubb European Group SE 

Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam 

KvK Rotterdam 24353249 

Statutaire zetel: 

 

 
 

 

 

 

Product: 

La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 

92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE is 

een onderneming die valt onder de Franse Wet op de 
Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 

450 327 374 RCS Nanterre. In Nederland valt zij onder het 

gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

 

Budget beschermplan (SCF003) 

 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief 
privacy aspecten) vindt u de polisvoorwaarden met code SCF003-1 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Bij onvrijwillige werkloosheid en/of tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte wordt maandelijks een bedrag 
uitgekeerd ter vergoeding. Er is ook een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval waarbij er in één keer een 

geldbedrag wordt uitgekeerd. Ook is er een dekking bij aankoop van nieuwe producten. 

 

 
 

Wat is verzekerd? 
 

Er zijn verschillende dekkingen.  
 

U kunt deze dekking kiezen: 
 Uitkering na of tijdens een periode van 

onvrijwillige werkloosheid 
Maandbedrag: 

 Voor onvrijwillige werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid keren wij een bedrag 
uit tot maximaal € 225,- of € 425,- /maand 
voor max. 12 maanden. 
 

Dekkingen die altijd in uw verzekering zitten: 
 Uitkering door een periode van 

arbeidsongeschiktheid door een ongeval 
 Kapitaal bij of na overlijden door een ongeval 

en/of blijvende invaliditeit 
 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid door 

ziekte 
 Aankoopbescherming voor diefstal of 

beschadiging van aankopen tot €1.000. 

Vast bedrag: 
 Voor blijvende invaliditeit door een ongeval is 

er een maximale uitkering gebaseerd op het 
percentage invaliditeit. Voor overlijden door 

een ongeval wordt een vast bedrag uitgekeerd. 

 

 

 

Wat is niet verzekerd? 
 

 Als u al bij het aanvragen van de verzekering 
wist of redelijkerwijs kon weten dat u 
arbeidsongeschikt of werkloos ging worden 

 Het opzettelijk zelf veroorzaken van een 
schade door iets te doen of juist niet te doen 

 Arbeidsongeschiktheid en blijvende 
invaliditeit door zwangerschap, geboorte, 
miskraam, abortus of complicaties ten 
gevolge hiervan 

 Schade als gevolg van meedoen aan of 
trainen voor wielerwedstrijden of snelheids- 
of behendigheidswedstrijden met 
motorvaartuigen/motorvoertuigen 

 Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en 
die langer duurt dan 12 maanden 

 Bij aankoopbescherming voor aankopen die 
niet via de eigen IBAN gaan. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 U bent niet verzekerd voor overlijden en 

blijvende invaliditeit die niet het gevolg zijn 
van een ongeval 

 Voor onvrijwillige werkloosheid moet u 
werknemer zijn volgens het UWV en aan de 
WW-verplichtingen voldoen. Zo is onder 
andere pensionering, nemen van ontslag en 
wanneer u geen werk vindt als ZZP’er 
uitgesloten 

 Voor dekking van onvrijwillige werkloosheid 
en arbeidsongeschiktheid door ziekte geldt 
een wachttijd van 3 maanden. Deze 
dekkingen moeten minimaal 60 dagen duren 
om in aanmerking te komen voor een 
uitkering 

 Voor aankoopbescherming is er een eigen 
risico van €50 per item. Verzekerde periode 
is 90 dagen na aankoop. 
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Waar ben ik gedekt? 
Wereldwijd. U moet wel woonachtig zijn in Nederland. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 
• Vul uw persoonsgegevens volledig en naar waarheid in 
 
In geval van een claim 

• U meldt uw arbeidsongeschiktheid, zodra de arts aangeeft dat uw herstel langer zal duren dan de eigen 
risicoperiode 

• U doet er alles aan om uw herstel of het vinden van een nieuwe baan te bevorderen door tenminste de 
voorschriften van de behandelende arts en het UWV op te volgen 

• U geeft direct aan ons door als u: geheel of gedeeltelijk bent hersteld, uw arbeidsongeschiktheid verergert en 
als u weer aan het werk gaat 

 
Gedurende de looptijd 
• Betaal de premie op tijd 
• Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan 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 hebt 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 dag op het polis blad genoemde einddatum 
o De dag waarop u overlijdt 
o Op de dag waarop u met (pre-) pensioen gaat 
o Op de dag waarop u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
o Op de dag waarop u de 67-jarige leeftijd bereikt. 

  

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  
• Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via 0800-2255223 
• E-mail: stuur een mail naar info.benelux@chubb.com 
• Post: stuur een brief naar Chubb, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor 
promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.Chubb European Group SE is een 
onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La 
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk 
kapitaal van € 896.176.662 en valt onder het toezicht van de 'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution' (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09. Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder 
nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
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