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WAARBORGEN:
Deze verzekering biedt u de keuze uit volgende waarborgen:
- Dekking overlijden
- Dekking overlijden en arbeidsongeschiktheid
- Dekking overlijden, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid

U kunt de gewenste waarborgen zelf kiezen uit deze 3 mogelijkheden indien u voor 
de gekozen waarborgen in aanmerking komt. 

Om in aanmerking te komen voor de dekking overlijden moet u bij het afsluiten van 
de verzekering in goede gezondheid zijn en goed bestand zijn tegen de eisen die uw 
levensomstandigheden en desgevallend uw beroep u opleggen.

Om in aanmerking te komen voor de dekking overlijden en arbeidsongeschiktheid 
moet u bovendien een beroep uitoefenen.

Om in aanmerking te komen voor de dekking overlijden, arbeidsongeschiktheid 
en onvrijwillige werkloosheid moet u bovendien al minstens 90 dagen een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben en voor minstens 16 uur per 
week in België werkzaam zijn. 

Voor de precieze draagwijdte en betekenis van de termen “arbeidsongeschiktheid” 
en “onvrijwillige werkloosheid” verwijzen wij naar artikel 1 van de algemene 
voorwaarden (ed. 01/07/2015) van de verzekering*.
 
OMVANG VAN DE WAARBORGEN EN 
TUSSENKOMSTLIMIETEN
De waarborg Overlijden voorziet in een uitkering van het openstaande netto saldo 
van het doorlopende krediet waarvoor u deze verzekering hebt afgesloten, indien u 
komt te overlijden.

De waarborg Arbeidsongeschiktheid voorziet in een uitkering gelijk aan het 
bedrag van de maandelijkse aflossing van uw doorlopend krediet waarvoor u deze 
verzekering hebt afgesloten.

De maatschappij verleent een eerste tussenkomst zodra uw arbeidsongeschiktheid 
15 dagen (ononderbroken) heeft geduurd en verder zodra uw arbeidsongeschiktheid 
opnieuw een maand heeft geduurd.

De tussenkomst is beperkt tot maximum 1.000 EUR per maand en kan maximaal 
verder lopen tot het openstaande netto saldo zoals dat bestond bij de aanvang van 
uw arbeidsongeschiktheid volledig is terugbetaald.

De waarborg Onvrijwillige werkloosheid voorziet in een uitkering gelijk aan het 
bedrag van de maandelijkse aflossing van uw doorlopend krediet waarvoor u deze 
verzekering hebt afgesloten.

De maatschappij verleent een eerste tussenkomst zodra uw onvrijwillige 
werkloosheid 30 dagen heeft geduurd en verder zodra uw onvrijwillige werkloosheid 
opnieuw een maand heeft geduurd.

De tussenkomst is beperkt tot maximum 1.000 EUR per maand en tot maximum 12 
maandelijkse aflossingen per geval van onvrijwillige werkloosheid of tot maximaal 
het bedrag van het openstaande netto saldo zoals dat bestond bij de aanvang van 
uw onvrijwillige werkloosheid indien dit eerder wordt bereikt.

Algemene tussenkomstlimieten
De tussenkomst van de verzekeraar bedraagt maximum 50.000 EUR voor het geheel 
van de door u gekozen waarborgen.

Zolang u arbeidsongeschikt bent hebt u geen recht op tussenkomst voor onvrijwillige 
werkloosheid.

De tussenkomst van de verzekeraar is altijd beperkt tot 1 keer het bedrag 
van de maandelijkse aflossing van het doorlopend krediet waarvoor u deze 
verzekering hebt afgesloten of maximum 1.000 EUR per maand, zelfs in geval van 
arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid tegelijk.

Voor de precieze omvang van de waarborgen en de tussenkomstlimieten verwijzen wij 
naar artikel 2 van de algemene voorwaarden (ed. 01/07/2015) van de verzekering*. 

UITSLUITINGEN
De belangrijkste uitsluitingen zijn hierna weergegeven, maar deze zijn niet limitatief. 
Voor een volledig overzicht en details van alle uitsluitingen verwijzen wij naar artikel 
4 van de algemene voorwaarden (ed. 01/07/2015) van de verzekering *.

Uitsluitingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid (niet beperkende opsomming):
- zelfdoding of poging tot zelfdoding tijdens het eerste jaar vanaf het afsluiten 

van de verzekering
- alcohol- of druggebruik
- psychische aandoeningen, depressies, spanningen, zenuwinzinkingen en de 

gevolgen daarvan

- voor de afsluiting van de verzekering reeds bestaande letsels, ziektes, medische 
klachten of gebreken

- esthetische ingrepen, tenzij deze het gevolg zijn van een ongeval dat na de 
aanvangsdatum van de verzekering gebeurd is

- zwangerschap, tenzij de arbeidsongeschiktheid of het overlijden het gevolg is 
van complicaties van de zwangerschap

Uitsluitingen bij Onvrijwillige werkloosheid (niet beperkende opsomming)
- opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op 

grond van dringende redenen 
- het eindigen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
-  weigering van een passende vervangende betrekking
-  grove schuld, grove nalatigheden of opzet 
-  terugkerende feiten, bvb. in het kader van seizoensarbeid of feiten die tot 

de aard van het werk of de functie behoren, zoals bvb. vorstverlet, lange 
vakantieperiodes, ... 

DUUR EN EINDE VAN DE DEKKING
De verzekering heeft een looptijd van één jaar, met een stilzwijgende verlenging voor 
opeenvolgende periodes van één jaar.
U kan de verzekering evenwel ten allen tijde opzeggen.

De dekking gaat in op de aanvangsdatum van uw doorlopend krediet waarvoor u 
deze verzekering afsluit, maar pas nadat u de eerste maandelijkse premie betaald 
hebt. 

Voor de waarborg Onvrijwillige Werkloosheid geldt een vrijstellingsperiode van 180 
dagen. Dat wil zeggen dat er geen dekking is indien u gedurende de eerste 180 
dagen volgend op de begindatum van de verzekering onvrijwillig werkloos wordt. 

De dekking eindigt steeds:
- op de datum waarop uw doorlopend krediet waarvoor u deze verzekering hebt 

afgesloten vervallen en/of beëindigd is om welke reden dan ook 
- op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking arbeidsongeschiktheid en 

onvrijwillige werkloosheid en 70 jaar voor de dekking Overlijden
- op de dag waarop u met pensioen gaat of geprepensioeneerd wordt, behalve 

voor de dekking overlijden ;

Er zijn nog andere beëindigingsgronden van toepassing voor deze verzekering. 
Voor een volledig overzicht en details verwijzen wij naar artikel 5 van de algemene 
voorwaarden (ed. 01/07/2015) van de verzekering *.

PREMIE
De maandelijkse premie voor deze verzekering wordt berekend in functie van uw 
openstaande saldo van het doorlopende krediet en de door u gekozen waarborgen. 

De verschuldigde maandpremie bedraagt 0,29 % van het uitstaande saldo voor de 
dekking Overlijden, 0,59 % van het uitstaande saldo voor de dekking Overlijden 
en Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid en 0,69 % van het uitstaande saldo voor de 
dekking Overlijden, Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid.

Bij niet-betaling van de eerste maandelijkse premie wordt de verzekering als niet 
gesloten beschouwd. 

De premie is niet fiscaal aftrekbaar.

Gelet op het maandelijkse karakter van de premiebetaling geldt er geen enkel recht 
op terugbetaling van premie ingeval van stopzetting van de verzekering. 

SCHADEREGELING
Bij schadegeval moet u aangifte doen door het aanvragen van een schade-
aangifteformulier bij Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Dit schadeformulier moet u vervolgens samen met de nodige gevraagde 
bewijsstukken aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. overmaken.

Bij Arbeidsongeschiktheid of Onvrijwillige Werkloosheid zal de verzekeraar u een 
verlengformulier overmaken dat u indien uw arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige 
werkloosheid verder gaat, opnieuw met de nodige bewijsstukken hiervan aan de 
verzekeraar moet overmaken.

De verzekeraar zal alle uitkeringen altijd betalen aan Santander Consumer Finance 
Benelux B.V., die deze uitkeringen zal gebruiken voor de aflossing van uw doorlopend 
krediet waarvoor u deze verzekering hebt afgesloten.

Nadere regels en bepalingen inzake uw verplichtingen bij schadegeval en de regeling 
van de schade vindt u terug in de artikelen 8 tot 12 van de algemene voorwaarden 
(ed. 01/07/2015) van de verzekering *.

INFORMATIEFICHE bij de Verzekering Overlijden, Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid en 
Onvrijwillige Werkloosheid voor Kredietopeningen aangeboden via Santander Consumer 
Finance Benelux B.V. editie 01/07/2015
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KLACHTENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN 
BEVOEGDE RECHTBANKEN
Klachten met betrekking tot deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de 
verzekeraar of aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. onder vermelding 
van het polisnummer. De verzekeraar of Santander Consumer Finance Benelux 
B.V. zal de voorgelegde vragen of klachten zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Indien u geen genoegen neemt met de behandeling door de verzekeraar of 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. kunt u uw klacht voorleggen aan 
de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûs Square 35 te 1000 Brussel, 
onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen bij de 
bevoegde rechtbank van uw woonplaats in België. 

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

TAAL VAN DE VERZEKERING
Deze informatiefiche en de voorwaarden van de verzekering zijn beschikbaar in 
het Nederlands en het Frans. 
U kunt steeds kiezen voor Nederlands of Frans voor al uw communicaties met 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. en de verzekeraar.

TUSSENPERSOON
Santander Consumer Finance Benelux B.V., kredietgever met maatschappelijke 
zetel te Winthontlaan 171, 3526 KV Utrecht, Nederland, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30076284, met Belgisch 
bijkantoor gevestigd te Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke en KBO 
nummer BE 0445.641.853. Santander Consumer Finance Benelux B.V. 
staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten, met 
registratienummer bij de AFM en inschrijvingsnummer bij de FSMA 12011170 
en treedt op in België als verbonden verzekeringsagent van de verzekeraars.

VERZEKERAARS
Maatschappij Niet-Leven: LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED, vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te Integra 
House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, geregistreerd in Engeland 
onder nummer 1865673 en correspondentieadres in België, Uitbreidingsstraat 
84, 3de verdieping, 2600 Berchem. De maatschappij is toegelaten door en staat 
onder toezicht van de Britse Prudential Regulation Authority (PRA) en onder 
toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) en is ingeschreven bij 
de FSMA onder nummer 0987.

Maatschappij Leven: LONDON GENERAL LIFE COMPANY LIMITED, 
vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te Integra House, 
Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, geregistreerd in Engeland onder 
nummer 2443666 en correspondentieadres in België, Uitbreidingsstraat 84, 
3de verdieping, 2600 Berchem. De maatschappij is toegelaten door en staat 
onder toezicht van de Britse Prudential Regulation Authority (PRA) en onder 
toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) en is ingeschreven bij 
de FSMA onder nummer 2197.

Deze informatiefiche draagt bij tot passende informatie aan de 
niet-professionele cliënten door op beknopte en vergelijkbare 
wijze de voornaamste kenmerken van deze verzekering te 
beschrijven om u toe te laten de aard van de verzekering, de 
aangeboden dekking en de voornaamste risico’s die niet worden 
gedekt, te begrijpen. 
Aan deze informatiefiche kunnen evenwel geen contractuele 
rechten worden ontleend.
Elke beslissing tot aankoop van deze verzekering moet gebeuren 
op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten 
met contractuele of precontractuele informatie *.
Deze informatiefiche is, overeenkomstig de vigerende wetgeving, 
niet voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

* U kunt de Algemene Voorwaarden van de verzekering raadplegen op de 
website van Santander Consumer Finance Benelux B.V., https://www.santander.
be/NL/leningen-op-afbetaling/santander-budget-card/verzekeringen.aspx


