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Energierekening Beschermer 
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). 

 
Energierekening Beschermer  

 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 

De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy aspecten) vind je hier: 
link. 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Je Energierekening Beschermer geeft recht op vergoeding van de kosten van tijdelijk, volledig niet kunnen werken door een ongeval, 

onvrijwillige werkloosheid, blijvende invaliditeit door een ongeval, overlijden door een ongeval, zoals omschreven in deze 
certificaatvoorwaarden. Deze verzekering krijg je gratis in combinatie met een energiecontract die via Pricewise is afgesloten. 

 

 

 
 

Wat is verzekerd? 
 

Tijdelijk, volledig niet kunnen werken 

door een ongeval Als de verzekerde 

werkzaam is en werkloos wordt na meer dan 
30 dagen na de aanvangsdatum en als de 

werkloosheid langer duurt dan de 

wachtperiode van 30 dagen 
Onvrijwillige werkloosheid Als de 

verzekerde werkzaam is en werkloos wordt 

na meer dan 30 dagen na de aanvangsdatum 
en als de werkloosheid langer duurt dan de 

wachtperiode van 30 dagen 

Blijvende invaliditeit door een ongeval 
In geval van blijvende invaliditeit door een 

ongeval, vastgesteld door een, door de 

medische adviseur van verzekeraar te 
benoemen arts 

Overlijden door een ongeval Overlijden 

als een direct gevolg van een ongeval 
 

 

 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
De dagen waarop de verzekerde, eventueel 
gedeeltelijk, kon werken door een ongeval 
tijdelijk, volledig niet kunnen werken dat is 
ontstaan gedurende de eerste 30 dagen na 
ingangsdatum  
Tijdelijk, volledig niet kunnen werken dat is      
ontstaan gedurende de eerste 30 dagen na 
de ingangsdatum 
Als tijdelijk, volledig niet kunnen werken 
geen gevolg was van een ongeval 
Als je door een ongeval in ieder geval deels 
nog kunt werken  
Werkloosheid waarvan de verzekerde op de   
hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte 
had kunnen zijn op de aanvangsdatum van 
deze verzekering 
Einde dienstverband binnen 30 dagen na de 
ingangsdatum 
Als de blijvende invaliditeit of het overlijden 
geen gevolg was van een ongeval  
 

  

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

Geen dekking wanneer je nog geen 18 bent  
 

Wachtperiode van 30 dagen 
 
Als ZZP’er of contractwerker ben je in veel 
gevallen niet gedekt voor onvrijwillige 
werkloosheid. 
 

Ongevallen door roekeloosheid, alcohol-of 
drugsgebruik of bepaalde gevaarlijke sporten 
en vrijetijdsactiviteiten. 

 

http://cdn.pricewise.nl/resources/main/Polisvoorwaarden%20Pricewise-RB1.pdf
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Waar ben ik gedekt? 
 
In Nederland. Je moet woonachtig zijn in Nederland.  

 
 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 

• Vul je persoonsgegevens volledig en naar waarheid in 

• Om voor deze verzekering in aanmerking te komen dien je een energiecontract te hebben afgesloten via 
Pricewise 

 
In geval van een claim 

• Je verleent medewerking aan onze medewerker(s), die met controle zijn belast, en die bepaalde informatie 
nodig hebben voor de uitvoering van de Vaste Lasten verzekering 

• Je kunt je claim online registreren via www.chubbclaims.nl. Je kunt ook contact opnemen met Chubb via 
beneluxclaims@chubb.com of 010-2893545. 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
 

• Deze verzekering wordt gratis aangeboden door Pricewise. Om voor deze verzekering in aanmerking te komen 
dien je een energiecontract te hebben afgesloten via Pricewise. 

 
 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

• Begin: de ingangs- of aanvangsdatum van de dekking is gelijk aan de ingangsdatum van het energiecontract 
dat via Pricewise tot stand is gekomen en naar aanleiding waarvan je een certificaat hebt ontvangen van 
Pricewise. 

• Looptijd: je kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen. 
 

• Einde: 
o Één jaar na de ingangsdatum 
o Op het moment dat het energiecontract dat je tegelijk met deze verzekering bij Pricewise hebt 

afgesloten wordt beëindigd, wat de reden hiervan ook is; 
o Als de tussen verzekeraar en Pricewise gesloten verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd; 
o Als je Pricewise schriftelijk laat weten de verzekering te willen beëindigen; 
o In geval van een geldige opzegging door Verzekeraar. 

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  
•  Je kunt je gratis verzekering op ieder gewenst moment beëindigen.  
• Neem hiervoor 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). 

 

http://www.chubbclaims.nl/
mailto:beneluxclaims@chubb.com

