Santander verzekering bij een lening op afbetaling
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Product:

Verzekering bij de lening op afbetaling

Onderneming:

CNP Santander Insurance Europe DAC handelend onder de naam CNP Santander Insurance staat onder
toezicht van de Central Bank of Ireland (C85775). Maatschappelijke zetel: Three Park Place, Hatch Street,
Dublin 2, Ierland

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie over de Santander verzekering bij een lening op afbetaling.
De verstrekte informatie is niet exhaustief en bevat geen informatie over de dekking Overlijden. Volledige precontractuele en
contractuele informatie vindt u in de Algemene Voorwaarden en de Informatiefiche.

Welk soort verzekering is dit?

De Santander verzekering bij een lening op afbetaling biedt dekking in geval van overlijden, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
en onvrijwillige werkloosheid. Raadpleeg uw polisdocument om te controleren welke dekking op uw polis van toepassing is.
Dit document bevat geen informatie over de dekking bij overlijden.

Wat is verzekerd?
Arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke of
blijvende invaliditeit
Maandelijkse aflossing van uw lening
in geval van tijdelijke of blijvende
arbeidsongeschiktheid
Onvrijwillige werkloosheid
Verzekeringsprestatie gelijk aan de
maandelijkse aflossing van uw lening (tot €
1.000 per maand)
Maximaal 12 maandelijkse aflossingen per
ononderbroken periode van onvrijwillige
werkloosheid

Wat is niet verzekerd?
Eerste periode van onafgebroken arbeidsongeschiktheid
van 15 dagen en van 30 dagen voor de dekking
Onvrijwillige Werkloosheid
Achterstallige betalingen, nalatigheidsinteresten, boetes,
enz.
Omstandigheden eigen aan het beroep, zoals
seizoensarbeid, vakantieperiodes, enz. en vrijwillige
werkloosheid
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur die in België geen
verbintenis inhouden van minstens 16 uur per week
(alleen dekking Onvrijwillige Werkloosheid).

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering voorziet
verzekeringsprestaties tot een totale
waarde van € 110.000.

Arbeidsongeschiktheid door alcoholintoxicatie,
dronkenschap, druggebruik/verslaving, enz.
Werkloosheid door disciplinaire maatregelen of
strafrechtelijke veroordelingen waarvoor de verzekerde
verantwoordelijk is
Verzekerde gebeurtenissen die zich voordoen binnen
de eerste 180 dagen van de dekking (alleen dekking
Onvrijwillige Werkloosheid, u moet ook in België
tewerkgesteld zijn)
De maandelijkse verzekeringsprestatie is altijd beperkt tot
één keer het bedrag van de maandelijkse aflossing op uw
lening
De maximale leeftijd om voor beide dekkingen in
aanmerking te komen is 65 jaar.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering is geldig over de hele wereld op voorwaarde dat de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
U moet ook in België tewerkgesteld zijn om in aanmerking te komen voor de dekking Onvrijwillige Werkloosheid.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U dient uw arbeidsongeschiktheid/werkloosheid zo snel mogelijk aan ons te melden
• In geval van arbeidsongeschiktheid dient u onmiddellijk een medische deskundige te raadplegen, zijn/haar instructies op te
volgen en een medisch getuigschrift aan de verzekeraar voor te leggen
• Bij onvrijwillige werkloosheid dient u alles in uw vermogen te doen om een alternatieve vacature te vinden

Wanneer en hoe betaal ik?
Uw verzekeringspremie wordt opgenomen in uw leenbedrag. Er zijn geen extra betalingen nodig.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking gaat in op de datum en geldt gedurende de looptijd die in uw verzekeringspolis is vermeld en geldt pas nadat de
verzekeringspremie is betaald. In geval van een claim eindigt de dekking op het moment dat het openstaande saldo is afgelost.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Per aangetekende zending, gericht aan Santander Consumer Finance Benelux B.V., Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke, België.

