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Santander verzekering Blijvende Invaliditeit na ongeval 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 

Onderneming: Chubb European Group SE, Belgisch bijkantoor, Terhulpsesteenweg 

166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE 0867.068.548, FSMA 
nummer 2312. 

Statutaire zetel: 

 
 

 

 
 

 

Product: 

Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade 

Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE is een 
onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code 

des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In 

België valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (FSMA).  

 

Santander verzekering Blijvende Invaliditeit na Ongeval (SCFB02nl-1) 

 

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief 
privacy aspecten) vindt u in de polisvoorwaarden met code: SCFB02nl-1 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering keert een vrij besteedbaar bedrag uit als wij na advies van een arts vaststellen dat er sprake is van blijvende 

invaliditeit. Hierbij is sprake van minimaal 10% functieverlies door een ongeval van een verzekerde. 

 

 

 
 

Wat is verzekerd? 
 

 Ongevallen met als gevolg blijvende 
invaliditeit 

 
 Het maximale uitkeringsbedrag voor 

volwassenen kunt u kiezen bij het 
afsluiten: €100.000, €150.000 en 
€200.000. 

 
 Voor kinderen vanaf 1 jaar oud tot en met 

17 jaar is het uitkeringsbedrag maximaal 
€25.000. 

 

 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 

 Overlijden 
 

 Ongevallen door opzet, genees- en 
genotmiddelen 

 
 Ongevallen door het beoefenen 

‘’gevaarlijke’’ sporten / 
snelheidswedstrijden 

 Ongevallen als gevolg van een ziekelijke 
toestand of lichamelijke of geestelijke 
afwijkingen 

 

 

  

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 
 Het ongeval moet plotseling en 

onverwacht zijn voor de verzekerde. 
 

 Voor een uitkering onder deze 
verzekering moet het functieverlies 
minimaal 10% zijn 

 
 De uitkering is afhankelijk van de graad 

van invaliditeit. Bij het bepalen daarvan 
gaan we uit van de “Officiële Belgische 
Schaal ter bepaling van de Graad van 
Invaliditeit”. 

 

      



IPID SCFB02nl-1 

 

Waar ben ik gedekt? 
Wereldwijd. U moet wel woonachtig zijn in België. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 

• Deel uw volledige persoonsgegevens volledig. Bij ontvangst van de polisdocumenten, controleert u 
deze of ze juist zijn. 

  
In geval van een claim 

• Verstrek alle door verzekeraar gevraagde gegevens naar waarheid aan verzekeraar of aan de door 
hem aangewezen deskundigen en verzwijg geen feiten of omstandigheden die voor de behandeling 
van de schade van belang kunnen zijn; 

• Laat u desgevraagd op kosten van verzekeraar onderzoeken door een door verzekeraar aan te 
wijzen arts. Verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan het nakomen 
van de verplichtingen door verzekerde. 

• Neem contact op met de schadeafdeling van de verzekeraar +32 (0)2 516 97 83 of ga naar 
www.chubbclaims.be.  

 
Gedurende de looptijd 

• Betaal de premie op tijd; 
• Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan Chubb doorgeven 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie dient maandelijks bij vooruitbetaling betaald te worden. Betaling vindt plaats aan Chubb via 
domiciliëring van uw bankrekeningnummer. Dat moet een bankrekening in België zijn.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 op de vervaldatum volgend op het bereiken van de 79-jarige leeftijd van verzekerde; 
o indien verzekerde ophoudt de permanente woonplaats in België te hebben; 
o wanneer de verzekerde komt te overlijden; 
o indien de verzekeraar de verzekering schriftelijk beëindigt nadat u langer dan 60 dagen na 

de premievervaldatum de vervolgpremie en niet betaalt. 
  

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  
• Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via 0800 743 94 
• E-mail: stuur een mail naar info.benelux@chubb.com 
• Post: stuur een brief naar Chubb, Terhulpsesteenweg 166, 1170, Brussel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor 
promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. Chubb European Group SE, Belgisch 
bijkantoor, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE 0867.068.548, FSMA nummer 2312. 
Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE is een onderneming die valt 
onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In België valt zij onder het gedragstoezicht 
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). 
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