Ongevallenverzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Lloyd's Insurance Company S.A.Lloyd Insurance Company N.V.
vergunning 682.594.839 RLE? (Belgie)
Product:
Noventas Persoonlijke 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, overlijden door een ongeval, posttraumatische stress
syndroom, ziekenhuisopname door een ongeval en schade aan persoonlijke bezittingen.

Extra informatie
De verzekeringsdekking eindigt automatisch op de eerste premie verlengingsdatum na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat
u kiest.

Wij keren onder andere niet uit als u het ongeval
met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is
van misbruik van alcohol of drugs.

Overlijden, Blijvende invaliditeit en
ziekenhuisopname

Gevaarlijke sporten/snelheidswedstrijden

We betalen eenmalig maximaal het bedrag van de
uitkering zoals vermeld op de polis bij een ongeval
met als gevolg:

overlijden;

blijvende invaliditeit

ziekenhuisopname
Het bedrag betaald in relatie tot blijvende invaliditeit
is afhankelijk van de mate van invaliditeit
veroorzaakt door het lichamelijk letsel.
Dekking voor psychiatrische behandeling of
begeleiding als gevolg van hetzelfde ongeval die
binnen 3 maanden na het ongeval heeft
plaatsgevonden valt onder de dekking.
PTSS
We betalen eenmalig maximaal het bedrag van de
uitkering vermeld in de polis in het geval dat u voor
het eerst gediagnosticeerd wordt met PTSS tijdens
de dekkingsperiode van de polis als gevolg van
blootstelling aan een incident of beproeving die
tijdens de periode van de dekking plaatsvonden.
De hoogte van de eenmalige uitkering zal worden
bepaald door het percentage van de
gediagnosticeerde mentale handicap.
Persoonlijke bezittingen
Wij betalen u maximaal € 2.500 voor de kosten van
reparatie of vervanging van de persoonlijke
bezittingen van de verzekerde ten gevolge van
schade tijdens grootscheepse militaire verplaatsing.
Uitgebreide dekking
Dekking is beschikbaar voor militairen van de
Nederlandse strijdkrachten, alsmede een select
aantal extra beroepen buiten Defensie. Voor
militairen is dekking voor oorlog risico terwijl men in
actieve dienst is beschikbaar tegen aanvullende
premie. De verzekering geldt overal in de wereld.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd

Enkele gevaarlijke sporten en snelheidswedstrijden
zijn uitgesloten.
Controleer uw polisbescheiden en voorwaarden
voor aanvullende uitsluitingen en voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw
verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u of
deze ongevallendekking bij uw situatie past.
Neem ook contact met uw adviseur op bij wijziging
van uw baan. Dit kan gevolgen hebben voor de
dekking en/of premie.

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 in ieder geval binnen drie maanden. En geef veranderingen in
uw situatie zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar vooruit betaalt. Standaard is maandbetaling. Bij maandbetaling is
een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat ,heeft een looptijd van 12 maanden en wordt automatisch
verlengd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen
met een opzegtermijn van 1 maand. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.
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