Pricewise Gratis Geluk bij een Ongeluk-dekking
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Chubb European Group SE
Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam
KvK Rotterdam 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:

Pricewise Gratis Ongevallendekking

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 polisvoorwaarden met referentie Pricewise
Gratis Geluk bij een Ongeluk-dekking.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt extra financiële zekerheid in geval van een ongeval dat leidt tot blijvende invaliditeit of ziekenhuisopname van
minimaal 24 uur. Het verzekerde bedrag wordt, in geval van dekking, altijd aan u of een andere begunstigde uitbetaald. Ook als u een
uitkering krijgt uit een verzekering van een andere verzekeraar.

Wat is verzekerd?
Bij ziekenhuisopname door een ongeval voor
maximaal €850.
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval
voor maximaal €10.000

Wat is niet verzekerd?
Blijvende invaliditeit van minder dan 10%
Overlijden door een ongeval
Ongevallen door roekeloosheid, opzet,
drankgebruik, gevaarlijke
sporten/snelheidssporten, medische
behandeling en psychische gevolgen van een
ongeval.
Vóór het sluiten van de verzekering al
bestaande invaliditeit
Gevolgen van bekkenbreuk of gebroken
ruggenwervel(s) wanneer u 67 jaar of ouder
bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bij blijvende invaliditeit wordt uitgekeerd
naar het percentage blijvende invaliditeit.
De dekking is alleen geldig voor klanten van
Pricewise die via Pricewise een verzekering
hebben afgesloten en daarvoor een
verzekeringscertificaat hebben ontvangen.
Deze verzekering is niet geldig als de
aangevraagde verzekering (tijdelijk) is
opgeschort of geen dekking biedt.
Daarnaast is de verzekerde klant van
Pricewise en ouder dan 18 jaar.
Wanneer verzekerde 67 – 70 jaar oud is, is
het maximaal verzekerde bedrag 50% van de
verzekerde som. 71 jaar of ouder is het
verzekerde bedrag 25% van de verzekerde
som.
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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 op de website van Pricewise
In geval van een claim
• Neemt u contact op met Chubb: 010-2893545 of beneluxclaims@chubb.com
• U kunt uw claim online indienen via www.chubbclaims.nl
Gedurende de looptijd
• De zorgverzekering via Pricewise moet actief blijven gedurende de looptijd van deze Geluk bij een Ongeluk-dekking

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie van deze verzekering wordt betaald door Pricewise. U krijgt deze verzekering omdat u via Pricewise een
zorgverzekering heeft afgesloten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
• Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld.
• Looptijd: tot 31 december, geteld vanaf de ingangsdatum van de zorgverzekering die u via Pricewise heeft afgesloten
• Einde:
o De verzekering eindigt op de 31 december nadat deze dekking is ingegaan. Indien deze verlengd wordt
door Pricewise, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
o Bij overlijden van verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?
• Telefonisch: neem contact op met Pricewise
• E-mail: neem contact op met Pricewise

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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