GRATIS ONGEVALLENDEKKING
Als waardering voor onze bestaande en nieuwe klanten bieden we een gratis
ongevallendekking aan. We vertellen je er graag meer over.
WAT IS DE GRATIS ONGEVALLENDEKKING?

De ongevallendekking krijg je omdat je klant bent bij RISK of bij een aangesloten
partner van RISK. We zijn namelijk erg blij dat je klant bent!
De ongevallendekking keert een bedrag van € 2.500,- uit wanneer de
verzekeringnemer of contractant overlijdt als gevolg van een ongeval. Dat bedrag
wordt aan de begunstigde uitgekeerd.
GELDT DE GRATIS ONGEVALLENDEKKING OOK VOOR WERKNEMERS?

Nee, deze dekking geldt hoofdzakelijk voor particuliere relaties. Zakelijke relaties
kunnen alleen aanspraak maken op de gratis dekking als de zakelijke relatie een
natuurlijk persoon betreft.
HOELANG DUURT DE DEKKING?

De dekking geldt voor twaalf maanden. Wanneer je naar het buitenland verhuist of
als de onderliggende polis vervalt, dan vervalt de dekking van deze gratis
ongevallendekking. Ook komt de dekking te vervallen als je 75 jaar wordt.
WANNEER WORDT ER UITGEKEERD?

De nabestaanden ontvangen een uitkering wanneer de verzekeringnemer komt te
overlijden als gevolg van een ongeval. De melding moet uiterlijk 36 uur voor de
uitvaart gedaan zijn bij RISK.
WAT MOET IK DOEN?

Je krijgt een bevestigingsbrief of polisblad als je de dekking krijgt. Bewaar de brief of
het polisblad goed. Ook is het belangrijk om het contract of de polis, die je via RISK
of een aangesloten partner afgesloten hebt, goed te bewaren.
MOET IK DE DEKKING OPZEGGEN?

Na een jaar wordt de dekking automatisch opgezegd. Daarna kunnen er geen
rechten meer aan de dekking worden ontleend. Krijg je een bevestiging dat je de
gratis ongevallendekking weer krijgt? Dan heeft de dekking opnieuw een looptijd
van een jaar.
EXTRA INFORMATIE

We kunnen ons voorstellen dat je graag meer informatie over de dekking wilt
hebben. Wij adviseren je daarom om de polisvoorwaarden en de verzekeringskaart
goed door te lezen.

