–- PSA Credit Protection Verzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Bedrijf:

PSA Life Insurance Europe Ltd, MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malta, ingeschreven onder

Product:

PSA Credit protection

het nummer C68966 (fax : 00 356 22.58.34.94, tel : + 356 22.58.34.10, email : psainsurance@mpsa.com), onderworpen
aan het toezicht van de Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile Road BKR 30000 ATTARD – MALTA en
toegelaten door de Nationale Bank van België onder registratienummer 2963 om in België verzekeringsactiviteiten uit
te oefenen in vrije dienstverrichting.

Dit informatiedocument biedt een samenvatting van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van dit product. Volledig informatie over dit product vindt u in de
precontractuele en contractuele documentatie.
Wat soort verzekering is dit?
Met dit gekozen verzekeringsproduct kan de begunstigde zich dekken voor de betaling van de maandelijkse betalingen of op de terugbetaling van het saldo van
het financieringscontract dat is gesloten met PSA Finance Belux SA, -.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 Het saldo dat nog contractueel verschuldigd is aan de
Kredietgever in geval van


Overlijden (tak 21 verzekering)



Blijvende volledige invaliditieit



Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid

De tussenkomst van de Verzekeraar is beperkt tot het bedrag
dat contractueel aan de Kredietgever verschuldigd is, zelfs
wanneer twee Verzekerden tegelijkertijd het voordeel van de
dekking kunnen claimen of wanneer de Verzekerde twee
afzonderlijke garanties kan inbrengen.



Personen ouder dan 70 jaar op het moment van
de inschrijving.




Meer dan 75.000€ krediet
De eerste 60 dagen van de arbeidsongeschiktheid bij
een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.



De laatste mensualiteit in geval van een Balloon
financiering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! De schadegevallen die voortkomen uit de volgende
omstandigheden worden niet gedekt:
! Een zelfmoord van de Verzekerde indien die zich voordoet tijdens
het eerste verzekeringsjaar;
! Een blijvende volledige invaliditeit of tijdelijke volledige
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziektes gediagnosticeerd vóór
de aansluiting of van ongevallen voorgevallen vóór de aansluiting;
! Een overlijden ten gevolge van ziektes gediagnosticeerd vóór de
aansluiting of van ongevallen voorgevallen vóór de aansluiting
! De gevolgen van een cirrose door alcohol;
! De gevolgen van een fibromyalgie en rugproblemen die geen
organische en meetbare symptomen vertonen;
! Het gebruik van verdovende middelen, dronkenschap gelijk aan of
boven 0,5 gram per liter bloed of 0,25 milligram per liter uitgeademde
lucht of alcoholintoxicatie (acuut of chronisch);
! Daden van burger- of internationale oorlog, deelname aan
vechtpartijen of misdaden, wanbedrijven of sabotage;
! Atoomexplosies en –bestralingen;
! Een voorbereiding van of deelname aan competities met
motorrijtuigen, besturen van vliegmachines;
! Ziektes voortkomend uit een psychiatrische aandoening of uit
syndromen van angst-depressie die geen organische, meetbare
symptomen vertonen die een diagnose mogelijk maken;
! De professioneel beoefende sporten, parachutespringen,
parapenten en bungeespringen.
Waar ben ik gedekt?
 Wereldwijd
Wat zijn mijn verplichtingen?
Verplichtigingen bij het begin van het contract
-

De houder zijn van een financieringscontract met PSA Finance Belux SA.

-

Op spontane en nauwkeurige wijze alle door u gekende omstandigheden meedelen.

-

De algemene voorwaarden in het aansluitingsformulier lezen.

-

Betaling van de bijdrage

1/2

IPID-PCP-NL-092019

Verplichtigingen gedurende het contract
-

De Verzekerde moet elke verandering van adres doorgeven aan de Verzekeraar.

-

Betaling van de maandelijkse bijdragen op hetzelfde moment als de mensualiteit van het krediet.
Verplichtigingen in geval van schade

-

De schade moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij PSA Finance Belux NV

-

Het door PSA Finance BELUX verstuurde formulier van de Verzekeraar moet worden ingevuld door de persoon die het schadegeval aangeeft
of door de bevoegde arts en moet terugestuurd worden naar naar de adviserende arts van de Verzekeraar

-

Bij overlijden: een akte van overlijden van de Verzekerde bezorgen aan de adviserende arts van de Verzekeraar.

-

Een gedetailleerd medisch attest bezorgen (via een vertrouwelijke omslag bestemd aan de adviserende arts van de Verzekeraar)

-

Bij een Tijdelijjke Volledige Arbeidsongeschiktheid: een loonfiche bezorgen van de maand waarin de arbeidsongeschiktheid plaatsvond.
Bij een Blijvende Volledige Arbeidsongeschiktheid: een attest bezorgen van de administratieve autoriteit die bevoegd is voor het vaststellen van
een blijvende invaliditieit (RIZIV, CNAP, ….)

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De maandelijkse bijdragen worden geïnd door de Verzekeringnemer, gemandateerd door de Verzekeraar, op hetzelfde moment als de mensualiteit van
het krediet.
Wat begint en eindigt de dekking?
De dekking is geldig voor een periode van één maand en wordt automatisch verlengd, tenzij deze wordt beëindigd.
Bij aansluiting via verkoopspunt: aanvang op de datum van de ondertekening van het aansluitingsformulier bijgevoegd aan het financieringscontract onder
voorbehoud van betaling van de eerste bijdrage.
Bij aansluiting via telefoon: aanvang op de datum van de aansluiting via telefoon onder voorbehoud van betaling van de eerste bijdrage.
De dekking eindigt in de volgende gevallen:

- in geval van vervroegde terugbetaling om welke reden dan ook,
- in geval van onmiddellijke terugbetaling van het krediet
- in geval van beëindiging van de kredietovereenkomst om welke reden dan ook
- in geval van niet-betaling van de bijdrage na 16 dagen na de dag volgend op de betekening van het aangetekend schrijven van ingebrekestelling.
- op de 75ste verjaardag van de Verzekerde.
- bij Tijdelijke Volledige arbeidsongeschiktheid: aan het einde van de maand van de vereffening van de ouderdoms- of vervroegd pensioen in het land van
ingezetene.
Hoezeg ik mijn contract op?
De Verzekerde heeft niet de mogelijkheid om de collectieve polis te bëeindigen.
De Verzekerde kan zijn aansluiting op elk gewenst moment per aangetekend schrijven gericht aan PSA Finance Belux NV beëindigen.
Deze beëindiging wordt van kracht aan het einde van een periode van één maand vanaf de dag na de neerlegging van de aangetekende brief.
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