
 Collectieve Ongevallenverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct  

Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK 
Rotterdam nr. 24353249.  

Statutaire zetel: 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). 

Product: Collectieve Ongevallenverzekering 

 
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
Voor de polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy 
aspecten) neemt u contact met ons op onder +31 (0)10-28 93 500. 
 
De polisvoorwaarden zijn bepalend en gaan voor alles wat hieronder is beschreven. 

Welke soort verzekering is dit? 

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering en komt tot uitkering als verzekerde als gevolg van een ongeval 
schade lijdt. Een uitkering uit een ongevallenpolis helpt bij het verminderen van schade van een onderneming en/of het 
slachtoffer. Deze verzekering biedt daar onder voorwaarden een dekking voor. 
 

Wat is verzekerd? 

 

• Dekking bij dood of blijvende invaliditeit 

Ruime verzekerde bedragen per persoon. 
 

Extra dekking voor: 

• plastische chirurgie ten gevolge van een ongeval 
om de ontstane misvorming of ontsiering te 
behandelen 

• tandheelkundige kosten 
• kosten van psychologische bijstand in geval van 

overlijden, blijvende invaliditeit of agressie 
• kosten voor het omscholen van een werknemer 
• kosten voor gezinshulp in het huishouden 
• kosten van opname in een ziekenhuis 
• kosten in geval een ongeval resulteert in een 

coma 
• kosten ter vervanging van een werknemer 
• kosten voor aanpassing van werkplek, woning en 

personenauto 
• kosten voor wederrechtelijke vrijheidsberoving 
• bezoekers aan de gebouwen en terreinen van 

verzekeringnemer 
• schade aan persoonlijke eigendommen 
• gezinsongevallen 
• repatriëringskosten bij overlijden als gevolg van 

een 
• ongeval 
• begrafenis- of crematiekosten 
• reiskosten naar werk, huis of ziekenhuis 
• kosten van een testamentair executeur 
• kosten van kinderopvang voor achterblijvende 

kinderen 
• belastingvrijgestelde uitkering 

 

Wat is niet verzekerd? 

 

• Opzet 

Onder opzet wordt ook verstaan zelfmoord of 

pogingen daartoe. 

• Misdrijf 

• Waagstuk 

Onder waagstuk wordt verstaan het leven of 
lichaam op roekeloze wijze in gevaar brengen. 

• Vechtpartij 
• Gebruik van genees- en genotmiddelen anders dan 

op medisch voorschrift 

• Gevaarlijke sporten/snelheidswedstrijden 

• Deelname aan het luchtverkeer tenzij verzekerde 
een ongeval is overkomen als passagier 

• Atoomkernreactie 
• Onder invloed zijn als bestuurder 
• Medische behandeling: letsel of overlijden 

veroorzaakt door een door verzekerde ondergane 
medische behandeling 

• Psychische reactie 
• Predispositie: een ongeval (mede) veroorzaakt 

door een ziekelijke of abnormale lichaams- of 
geestesgesteldheid van verzekerde 

 

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? 

          
 Wereldwijd.  

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

In geval van een claim 

• Direct een schade melden bij de makelaar of verzekeraar. 
• Volledige steun en medewerking geven aan alle bij de schade betrokken medewerkers. 

 

Gedurende de looptijd 

• Neem redelijke maatregelen om u zelf te beschermen tegen ongeval, verwonding of ziekte. 
 

Wanneer en hoe betaal ik? 

 
 De premie betaling direct en binnen 30 dagen na ontvangst van de nota. 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 
 De verzekering gaat in per de datum vermeld op het polisblad. 
 De verzekering eindigt na 60 dagen bij het niet betalen van de premie en kosten. 
 De verzekering eindigt als verzekeringnemer wijzigingen van premie/ of voorwaarden niet accepteert. 

 

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. 

 


