Ongevallenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Ongevallenverzekering

Deze Verzekeringskaart 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 eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Blijvende invaliditeit
U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate
van invaliditeit.

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan
ontvangt u geen uitkering. U bent niet verzekerd als
u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het
een gevolg is van misbruik van alcohol, medicijnen
of drugs.

Extra informatie
Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de
verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Uitgebreide dekking
De kosten van tandheelkundige kosten of medische
behandeling van een verzekerde worden vergoed tot
maximaal € 1.500,00 per gebeurtenis, mits deze
behandeling noodzakelijk is geworden als enig en
rechtstreeks gevolg van een overkomen ongeval en
er geen recht bestaat op vergoeding van kosten door
de zorgverzekeraar of andere wettelijke voorziening.

Overlijden
Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000,00.
Eindleeftijd
De verzekering eindigt op de jaarlijkse vervaldag na
het bereiken van de 75-jarige leeftijd van de
verzekerde.

Extra informatie
Onder medische kosten worden uitsluitend verstaan
honorarie van artsen, kosten van
ziekenhuisverpleging, verband- en geneesmiddelen,
prothesen, noodzakelijke vervoerskosten naar en
van een dokter of ziekenhuis en de aanschaf van
een invalidenwagen of blindengeleidehond.

Uitgebreide dekking
Uitkering ingeval van brandwonden (uitsluitend 2e of
3e-graads). De verzekerde bedragen vindt u terug in
de polisvoorwaarden.
Uitgebreide dekking
Uitkering ingeval van breuk ten gevolge van een
ongeval. Bij een breuk van de elleboog, pols of
andere botten in de arm € 125,00. Bij een breuk van
de enkel of andere botten in het been € 250,00.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering heeft een wereldwijde dekking.

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

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt in de volgende gevallen: een verzekerde zijn
woonplaats niet langer in Nederland heeft, opzegging door u of opzegging door ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald
wordt bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op ons website.
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