WEGAS
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK
Rotterdam nr. 24353249.
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 Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
Product: WEGAS
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct.
Voor de polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy
aspecten) neemt u contact met ons op onder +31 (0)10-28 93 500.
De polisvoorwaarden zijn bepalend en gaan voor alles wat hieronder is beschreven.
Welke soort verzekering is dit?
Werknemers kunnen op weg naar en van het werk of onder werktijd aan het verkeer deelnemen te voet of met een eigen
vervoersmiddelslachtoffer worden van een ongeval met gezondheids- en zaakschade als gevolg. Daar kan een werkgever
aansprakelijk voor worden gesteld. Deze verzekering biedt daar onder voorwaarden een dekking voor.
Wat is verzekerd?
Wat is niet verzekerd?








Verzekerd bedrag tot € 2.500.000
Schade door letsel en aan persoonlijke
eigendommen werknemer
Vergoeding van smartengeld
Cascodekking (Max. € 15.000) motorrijtuig
werknemer als cascorisico niet elders is verzekerd
Vergoeding eigen risico tot €500 indien schade
aan motorrijtuig op een andere cascoverzekering
is gedekt
Vergoeding, verlies van bonus/malus op andere
verzekering
Af te sluiten zonder dat AVB of motorrijtuigenverzekering bij Chubb

 Opzet
Onder opzet wordt ook verstaan zelfmoord of pogingen
daartoe.
 Diefstal
Personen die zich door diefstal of geweldpleging de macht
over een motorrijtuig hebben verschaft zijn niet verzekerd.
 Atoomkernreacties
 Molest
 Wedstrijden
 Schade door of na inbeslagneming
 Waagstuk
 Misdrijf.
 Ander gebruik
 Tijdens het gebruik van een motorrijtuig bij:
verhuur;
les- en examenrijden;
vervoer van personen tegen betaling.
Leasing; Voor verzekerde bedrijven die verhuur en
het leasen als bedrijf uitoefenen.
Niet-verzekerde verkeersdeelnemer of bestuurder
van een motorrijtuig.
niet gemachtigd was een motorrijtuig te besturen of
te bedienen;
onder invloed van alcoholhoudende dranken, en/of
bedwelmende, opwekkende of kalmerende
middelen
niet bevoegd was een motorrijtuig te besturen of
bedienen;
niet in het bezit was van een geldig en voor het
besturen van het motorrijtuig voorgeschreven
rijbewijs;
geen uitvoering heeft gegeven aan een op het
rijbewijs gestelde aantekening.
 Bij gebruik niet-toegestane zitplaats
Geen dekking als meer personen worden vervoerd dan
wettelijk is toegestaan en op niet toegestane zitplaatsen.



Niet-verzekerde motorrijtuigen
autobussen;
motorrijtuigen, die verzekeringnemer in huurkoop
heeft verkocht of die de verzekerde in fiduciaire
eigendom zijn overgedragen;
motorrijtuigen waarop een bedrijfsvergunning voor
vervoer van personen en/of zaken tegen betaling is
afgegeven.
Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

Geen dekking gedurende privétijd en/of reizen van de
werknemer.
Woonplaats werknemer moet in Nederland zijn
Er zal geen betaling of andere uitkering worden gegeven
als verzekeraar dit niet mag vanwege van toepassing
zijnde nationale of internationale sancties.

!
!

Waar ben ik gedekt?


Wereldwijd. U moet wel woonachtig zijn in Nederland tijdens het afsluiten en in stand houden van de
verzekering.
Wat zijn mijn verplichtingen?

Aan het begin van de verzekering

Alle verzekerde personen moeten in Nederland woonachtig zijn
In geval van een claim

Direct een schade melden bij de makelaar of verzekeraar

Volledige steun en medewerking geven aan alle bij de schade betrokken medewerkers
Gedurende de looptijd

Neem redelijke maatregelen om u zelf te beschermen tegen ongeval, verwonding of ziekte
Wanneer en hoe betaal ik?


De premie betaling direct en binnen 30 dagen na ontvangst van de nota.
Wanneer begint en eindigt de dekking?





De verzekering gaat in per de datum vermeld op het polisblad.
Na 60 dagen bij het niet betalen van de premie en kosten.
Als verzekeringnemer wijzigingen van premie/ of voorwaarden niet accepteert.
Hoe zeg ik mijn contract op?




U kunt uw verzekering schriftelijk beëindigen op elk gewenst moment.
De verzekering eindigt 30 dagen na ontvangst van de opzegging.

