Credit Life
Private Leasebeschermer
Toelichting voorwaarden

Waarvoor is deze toelichting?
De toelichting is slechts een korte vereenvoudigde weergave van de belangrijkste kenmerken van de Private Leasebeschermer. Voor een
volledig beeld van de kenmerken dient u de voorwaarden van de Private Leasebeschermer door te nemen. U kunt deze voorwaarden
opvragen bij uw tussenpersoon. Ook worden de voorwaarden meegestuurd met uw polis. U kunt geen rechten ontlenen aan deze
toelichting.

Doel van uw verzekering
De Private Leasebeschermer betaalt (gedeeltelijk) uw maandlasten van uw private lease overeenkomst bij arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of overlijden. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over deze betalingsverplichtingen.
Op de polis leest u voor welke dekkingen u gekozen heeft.

DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Wat valt er onder de dekking arbeidsongeschiktheid?
In de eerste twee jaar bent u arbeidsongeschikt als u uw werk niet meer kan doen volgens de wettelijke regels. De Arbodienst of
een integratiebedrijf stelt het percentage arbeidsongeschiktheid vast. Vanaf het derde jaar stelt het UWV het percentage
arbeidsongeschiktheid vast.
U bent arbeidsongeschikt volgens deze verzekering als:
• U in het eerste jaar minimaal 80% arbeidsongeschikt bent;
• U vanaf het tweede jaar minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

Wat valt er onder andere niet onder de dekking arbeidsongeschiktheid?
• U wordt arbeidsongeschikt door een ziekte in de eerste 3 maanden na de ingangsdatum.
• U arbeidsongeschikt wordt door een ziekte/aandoening die u al had, in de 24 maanden voordat de verzekering inging.

Wat is de hoogte en de duur van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid?
Wij keren het volledige verzekerd bedrag maandelijks uit. Tijdens de door u gekozen eigen risicoperiode krijgt u geen uitkering. U krijgt
maximaal 120 maanden uitgekeerd. De uitkering stop in ieder geval als:
• de einddatum van de verzekering is bereikt;
• de einddatum van de private lease overeenkomst verzekering is bereikt, of;
• u niet meer arbeidsongeschikt bent.
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DEKKING WERKLOOSHEID
Wat valt er onder de dekking werkloosheid?
U bent volledig werkloos volgens het UWV. De werkloosheid is u niet te verwijten.

Wat valt er onder andere niet onder de dekking werkloosheid?
• U was voor het sluiten van de verzekering al op de hoogte van het naderende ontslag.
• U wordt werkloos, verneemt dat u wordt ontslagen of bespreekt de beëindiging van uw dienstverband met uw werkgever.

		
•
		
•
•

Dit gebeurt voor of binnen 180 dagen na ingangsdatum van deze verzekering.
Uw werkgever vraagt binnen 180 dagen na de ingangsdatum uitstel van betaling of het faillissement aan, en u wordt
hierdoor werkloos.
U heeft een contract voor bepaalde tijd. De werkgever verlengt het contract niet. Daardoor wordt u werkloos.
U bent werkloos door een terugkerend feit of seizoensgebonden werkvermindering, zoals bijv. seizoenarbeid.

Wat is de hoogte en de duur van de uitkering bij werkloosheid?
Wij keren het volledige verzekerd bedrag maandelijks uit, maar maximaal de maandlasten van de private lease overeenkomst.
Het maximaal aantal maandelijkse uitkeringen bedraagt 12 per schade. De uitkering stopt in ieder geval:
• als de einddatum van de verzekering is bereikt;
• als de werkloosheidsuitkering van het UWV stopt, of;
• op de einddatum van de private lease overeenkomst.

DEKKING OVERLIJDEN
Wat valt er onder de dekking bij overlijden?
U komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.

Wat valt er onder andere niet onder de dekking overlijden?
• U komt te overlijden door een ziekte/aandoening die u al had, in de 24 maanden voordat de verzekering inging.
• Als u komt te overlijden als gevolg van een zelfmoord. Als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum valt dit wel onder

		

de dekking.

Wat is de hoogte van de uitkering bij overlijden?
Het verzekerd bedrag dat op de polis staat wordt uitgekeerd. Het uit te keren bedrag is echter nooit meer dan het aantal resterende
termijnen van de private lease overeenkomst op moment van overlijden, maal de maandlasten van de private lease overeenkomst.
Voorbeeld
De maandelijks verplichtingen van de private lease overeenkomst zijn € 300,- per maand. De looptijd is 60 maanden. Het te verzekeren
bedrag bij overlijden is 60 x € 300 = € 18.000,-.
De verzekerde komt te overlijden, en het aantal resterende termijnen op dat moment bedraagt 40 maanden. Het uit te keren bedrag is
40 x € 300,- = € 12.000. Dit bedrag wordt in 1x uitbetaald.
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OVERIG
Wanneer eindigt de verzekering?
De verzekering eindigt altijd:
• op de einddatum van de verzekering;
• op de dag waarop u overlijdt;
• op de dag dat er geen private lease overeenkomst meer is;
• op de dag dat u definitief stopt met werken. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, maar om een
		 andere reden;
• op de dag dat u met vervroegd pensioen gaat;
• op de dag waarop u de AOW (Algemene Ouderdomswet) leeftijd bereikt.

Wat moet u altijd doorgeven?
U laat het ons meteen weten als u:
• gaat verhuizen;
• uw e-mail adres verandert;
• voor langer dan twee maanden naar het buitenland vertrekt;
• minder dan 16 uur per week actief uw beroep, waarvoor u wordt betaald, gaat uitoefenen;
• als zelfstandig ondernemer gaat werken;
• definitief stopt met werken;
• met vervroegd pensioen gaat;
• geen private lease overeenkomst meer heeft.
De nabestaande laat het ons meteen weten indien u komt te overlijden.

Wanneer en hoe geeft u een claim door?
Bij de dekking arbeidsongeschiktheid:
U bent al 30 dagen ziek. Dan meldt u dit ons per brief of per e-mail. Dit is belangrijk, omdat wij misschien kunnen helpen bij uw
herstel.
Bij de dekking werkloosheid:
U bent werkloos. Dan meldt u dit bij ons per brief of per e-mail binnen 30 dagen na de eerste dag van werkloosheid.
Bij de dekking overlijden:
De nabestaande laat het ons meteen weten indien u komt te overlijden.

Contact gegevens
Uw contact (bijvoorbeeld wijzigingen, claim, klacht) over deze verzekering verloopt via uw adviseur.
Uw adviseur zorgt ervoor dat uw informatie bij Credit Life terecht komt.
Credit Life
Postbus 75916
1070 AX AMSTERDAM
+31 (0)20 426 60 00
administratie@creditlife.nl
www.creditlife.nl
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