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Niet werkgerelateerde ongevallen verzekering

Dit informatie document geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering keert een eenmalig bedrag uit indien uw werknemer overlijdt of blijvend invalide raakt door een ongeval in een
privé-situatie. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemer.

Wat is verzekerd
Het jaarloon of meerdere keren het jaarloon van
uw werknemer.

Wie zijn verzekerd?
Alle werknemers en ondergeschikten die
een arbeidscontract met u hebben. Hieronder
verstaan wij niet stagiairs, vrijwilligers,
uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers
of zzp’ers.
Extra informatie: deze laatste groep kan wel
worden verzekerd tegen vaste
verzekerde bedragen in plaats van het jaarloon.

Kosten
Verzekerd zijn de kosten voor het vaststellen van
de schade.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als het ongeval is ontstaan
tijdens beroepsuitoefening.

Alchohol en drugs

U bent niet verzekerd indien het ongeval het
gevolg is van het onder invloed zijn van uw
werknemer van alcohol of drugs.

Opzet
U bent niet verzekerd indien het ongeval is
veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos
handelen of nalaten.

Zelfmoord
U bent niet verzekerd indien er sprake is van
zelfdoding, poging tot zelfdoding of
zelfverminking door uw werknemer.

	Sporten
	U bent niet verzekerd indien het ongeval het
gevolg is van beoefenen of deelnemen aan
motorsporten, betaalde sporten, contactsporten,
wintersporten, duiken of sporten in de lucht.

Zwangerschap of bevalling
	U bent niet verzekerd ingeval van zwangerschap
of bevalling.

Inloop/Uitloop
	Verzekerd zijn ongevallen welke tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering hebben
plaatsgevonden en binnen 30 dagen zijn gemeld.

Fraude, strafbare activiteiten
	U bent niet verzekerd als u fraude pleegt.
Of als er bij schade sprake is van criminele of
strafbare activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering is van kracht in de gehele wereld, tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U moet zoveel mogelijk
doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo
snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een
automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de
verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen twee maanden voor contractsvervaldatum. De verzekering stopt dan per contractsvervaldatum. Opzeggen kan schriftelijk of per mail.
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