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Onderneming:

Credit Life, schadeverzekeraar, vergunning: R128870 (DE)

Product:

Credit Life ArbeidsongeschiktheidsRisicoVerzekering

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

Welk soort verzekering is dit?
De ArbeidsongeschiktheidsRisicoVerzekering (ARV) keert een eenmalig bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt en in de IVA komt. Dit bedrag
kunt u vrij besteden. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek (deels) af te lossen. Hiermee verlaagt u uw maandlasten.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

U bent verzekerd tegen het risico dat u blijvend
volledig arbeidsongeschikt wordt en in de IVA komt.
U ontvangt dan eenmalig het verzekerd bedrag. Dit
bedrag kunt u vrij besteden. U kunt het bijvoorbeeld
gebruiken om uw hypotheek (deels) af te lossen.
Hiermee verlaagt u uw maandlasten.

U bent niet verzekerd bij eigen schuld of als u de
premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Of als
u in strijd handelt met de adviezen van een arts,
arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de
arbeidsongeschiktheid onstaat of verergert.

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag kiest u zelf. Dit bedag daalt
maandelijks op basis van een annuitair of lineair
schema. U vindt het uitkeringsschema op uw
polisblad.
Extra informatie
Het verzekerd bedrag is minimaal € 25.000 en
maximaal € 250.000 en mag niet hoger zijn dan uw
hypotheekbedrag bij aanvang van de verzekering.

Clausules
Indien de verzekering is geaccepteerd met een
clausule voor een reeds bestaande aandoening of
ziekte, dan kunnen wij afwijken van het door het
UWV vastgestelde
arbeidsongeschiktheidspercentage. De mate waarin
de bestaande aandoening of ziekte bijdraagt aan de
arbeidsongeschiktheid zal in mindering worden
gebracht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Criterium arbeidsongeschiktheid
Wij volgen de beoordeling van het UWV. Zij bepalen
de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Als het
UWV bepaalt dat u in de de IVA komt, dan keren wij
het verzekerd bedrag uit.

Wij keren alleen uit als u in de IVA komt.

Wanneer keren wij uit?
Als u in de IVA terecht komt en aan de overige
verzekeringsvoorwaarden voldoet.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd. U moet wel in Nederland wonen. Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet
u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk
beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op eventuele uitsluitingen of de hoogte van uw premie. Of u kunt de
verzekering niet afsluiten. Soms wordt er medische informatie bij uw (huis)arts opgevraagd.
Extra informatie
Als u de gezondheidsvragen niet naar waarheid beantwoordt, kan de verzekeraar de uitkering beperken, weigeren en/of de
verzekering stopzetten.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de door u gekozen ingangsdatum. U bepaalt zelf de duur van de verzekering. Dit is minimaal 5 jaar en
maximaal 30 jaar of totdat u 70 jaar wordt. De verzekering eindigt eerder indien u deze zelf opzegt, de AOW gerechtigde leeftijd
bereikt, komt te overlijden of met (pre-)pensioen gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering kan per de eerste dag van elke maand, met een opzegtermijn van een maand, schriftelijk worden opgezegd via
Credit Life, Postbus 75916, 1070 AX Amsterdam of administratie@creditlife.nl.
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