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Welke soort verzekering is dit?
De verzekering keert een vast geldbedrag uit indien na diagnose van één van de volgende ernstige
ziektes: kanker, hartinfarct of beroerte.

Wat is verzekerd?


Bij de allereerste maal dat wij
vaststellen dat de diagnose van een
ernstige ziekte (beroerte, hartinfarct
en kanker) gedurende de looptijd van
de verzekering door een arts is
vastgesteld, keren we het bedrag zoals
vermeld op het polisblad éénmalig uit
aan verzekerde.

Wat is niet verzekerd?






Alle vormen van huidkanker anders dan een
maligne melanoom;
Een infectie met het Human Immuno Deficiency
Virus of ernstige ziekte veroorzaakt door
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
Iedere bestaande ernstige ziekte;
Alle ziektes of aandoeningen buiten kanker,
hartinfarct en beroerte.
Mensen ouder dan 79 jaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!

Na ingang van de polis geldt een wachttijd van 90
dagen, voordat aanspraak op deze verzekering
kan worden gemaakt.
Wanneer de verzekerde overlijdt binnen 30
dagen na de diagnose volgt er geen uitkering.
Daarom is er een wachttijd van 30 dagen na de
diagnose, voordat we tot uitkering overgaan.

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 en betaalgegevens volledig en naar waarheid in
In geval van een claim
 U verstrekt alle door verzekeraar nodig geoordeelde gegevens of laat deze door de
behandelende artsen verstrekkenaan verzekeraar of aan de door verzekeraar aangewezen
deskundigen. U verzwijgt geen feiten of omstandighedendie voor de vaststelling van de
omvang van de uitkering van belang kunnen zijn
 U werkt op alle mogelijke manier mee aan uw herstel in ieder geval door tenminste de
voorschriften van de behandelend arts op te volgen
 Moet u desgevraagd zich op kosten van verzekeraar laten onderzoeken door een door
verzekeraar aan te wijzen arts.
Gedurende de looptijd
 Betaal de premie op tijd
 Wijzingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan uw tussenpersoon en Chubb doorgeven

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie dient maandelijks bij vooruitbetaling betaald te worden. Betaling vindt plaats aan
Chubb via automatische incasso van uw IBAN. Hiervoor heeft u akkoord gegeven tijdens het
afsluiten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?




Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld
Looptijd: u kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand
Einde:
o Indien u na het afsluiten van de verzekering, binnen 30 dagen na ontvangst van de
polis documenten de verzekering ontbindt, hetzij schriftelijk, hetzij per email, hetzij
door retournering van de polis documenten aan de verzekeraar.
o In geval van een geldige opzegging conform deze algemene voorwaarden.
o Indien u niet langer uw permanente woonplaats in Nederland hebt.
o Op de vervaldag van de verzekeringsovereenkomst na het bereiken van de maximum
leeftijd, indien van toepassing, zoals genoemd in de toepasselijke bijzondere
voorwaarden indien er geen gedekte verzekerde(n) meer zijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?




Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via 0800-2255223
Email: stuur een mail naar info.benelux@chubb.com
Post: stuur een brief naar Chubb, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam

