VERZEKERINGSKAART
ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ZZP-ERS (IZEP)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct.
Onderneming:
Product:

INTRAMAR® Intermediair
Ongevallenverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden en
clausulebladen staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of
komt te overlijden

Wat is verzekerd?
Een uitkering indien u door een ongeval blijvend
invalide raakt of overlijdt. De hoogte van de uitkering
is afhankelijk van het door u gekozen bedrag.
Blijvende invaliditeit?
U ontvangt eenmalig een bedrag dat afhankelijk is
van de mate van invaliditeit en de hoogte van het
verzekerd bedrag. In sommige gevallen kan het
langer duren voordat u een uitkering krijgt.
Extra informatie; zodra er geen verandering meer is
(eindtoestand), stelt de verzekeraar ondersteund
door haar medisch adviseur de mate van invaliditeit
vast.
Overlijden
Uw erfgenamen ontvangen een bedrag als u overlijdt
door een ongeval. In plaats van uw erfgenamen kunt
u ook iemand anders aanwijzen die de uitkering
ontvangt.

Wat is niet verzekerd?
Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt of
als het een gevolg is van misbruik van alcohol of
drugs.
Extra informatie
In de polisvoorwaarden staat precies beschreven
waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent.

Extra informatie; de hoogte van de uitkering is
afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag.
Uitgebreide dekking
Een aantal bijzondere en risicovolle
arbeidsactiviteiten, o.a. rope access activiteiten en
duikactiviteiten zijn standaard verzekerd
Extra informatie; bijzondere sporten kunnen worden
meeverzekerd en of zijn al verzekerd, hiervoor
verwijzen wij naar de polisvoorwaarden
Speciaal kenmerk
Deze verzekering kent een wereldwijde dekking, 24
uur per dag en 7 dagen per week.
Bijzonder
In principe geldt dekking voor alle Europese
ingezetenen zolang zij de uitoefening van hun
activiteiten doen onder een Nederlands ingeschreven
onderneming(ZZP) of onder een Europese
onderneming indien de verzekerde persoon de
Nederlandse nationaliteit heeft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering stopt als de verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, aan het einde van het betreffende
verzekeringsjaar. Overige beperkingen of uitsluitingen zijn in de polisvoorwaarden opgenomen.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen
Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Meldt
schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo spoedig mogelijk aan ons door.
Extra Informatie: Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden of bel ons.

Wanneer en hoe betaal ik?
U dient de premie vooraf aan de ingang van deze verzekering in één keer aan ons te voldoen!

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat en de dekking eindigt op de datum die op de polis
staat. Dit is een zogenoemde aflopende polis!!

Hoe zeg ik mijn contract op?
Zoals in het vorige blokje al is aangegeven betreft dit een aflopende polis en daarom geldt er geen opzegging
termijn. De polis eindigt op de aangegeven einddatum zoals in de polis vermeld staat. Elk jaar tegen de
einddatum ontvangt u van ons de vraag of u wenst te verlengen!!

