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Extra zorgdekking auto-ongeval  
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: Independer Extra Zorgdekking na Auto-ongeval 

 
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct 
(inclusief privacy aspecten) vindt u hier: link. 

Welke soort verzekering is dit? 
De Independer Extra Zorgdekking na Auto-ongeval vergoedt sommige zorgkosten die rechtstreeks 
het gevolg zijn van een ongeval met de auto waarvoor bij Independer een autoverzekering is 
afgesloten.  

Wat is verzekerd? 
 

 Er volgt een uitkering als de 
zorgkosten rechtstreeks het gevolg zijn 
van een ongeval met de auto waarvoor 
bij Independer een autoverzekering is 
afgesloten. Het gaat hierbij om: 

 Het eigen risico of het vrijwillig eigen 
risico gehanteerd in de 
basisverzekering.  

 Fysiotherapie, manuele therapie, 
chiropractie of (ortho)manuele 
geneeskunde.  

 Hulpmiddelen zoals een rollator of 
looprek of de eigen bijdrage ervan.  

 Psychosociale hulp bedoeld voor 
verwerking van het auto-ongeval, voor 
zover deze niet verzekerd is onder de 
basisverzekering. Bijvoorbeeld rouw 
en verliestherapie. 

Wat is niet verzekerd? 
 

 Schade die veroorzaakt is door molest 

 Een auto-ongeluk ontstaan door opzet, grove 
schuld of roekeloosheid 

 Als de auto is verhuurd of gebruikt voor het 
vervoer van mensen of goederen tegen betaling. 

 Als de autoverzekering waarop deze verzekering 
betrekking heeft, (tijdelijk) is opgeschort of geen 
dekking biedt. 

Zijn er 
dekkingsbeperkingen? 

!  De verzekeringsovereenkomst geldt alleen voor 
gebeurtenissen die plaatsvinden in landen waar 
het afgegeven Internationaal 
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) 
geldig is. 

!  De hoogte van het verplicht eigen risico wordt 
jaarlijks opnieuw door de regering vastgesteld. 

!  De zorgkosten die een bestuurder van een auto 
maakt zijn verzekerd tot €10.000 euro per auto-
ongeval. 

!  De zorgkosten die voor vergoeding in aanmerking 
komen moeten binnen 2 jaar na het auto-ongeval 
gemaakt zijn en zijn ingediend. 

https://www.independer-static.nl/assets/autoverzekering/info/polisvoorwaarden-extra-zorgdekking-na-auto-ongeval-v5.pdf
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Waar ben ik gedekt? 
 

 In landen waar het afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) 
geldig is. 
 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
 
Aan het begin van de verzekering 

 Vul uw persoonsgegevens volledig en naar waarheid in 
 
In geval van een claim 

 U bent verplicht Independer zo snel mogelijk te melden dat u uw kosten hebt gemaakt die u 
wil claimen, of uw eigen risico hebt gebruikt na een auto-ongeluk 

 U bent verplicht ons zo snel mogelijk te voorzien van alle informatie en papieren die wij nodig 
hebben om te beoordelen of u recht heeft op een uitkering 

 U bent verplicht volledig mee te werken en niets te doen wat in ons nadeel kan zijn 
 

Gedurende de looptijd 

 Betaal de premie van uw autoverzekering op tijd 

 Wijzingen in uw persoonlijke gegevens moet u aan uw tussenpersoon en Chubb doorgeven 
 

Wanneer en hoe betaal ik? 
Deze verzekering is gratis voor u, wanneer u een autoverzekering via Independer heeft 
afgesloten. 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

 Begin: Zodra Independer u als klant heeft geaccepteerd, bent u verzekerd. Als bevestiging 
hiervan ontvangt u van Independer een certificaat. Dit is alleen geldig in combinatie met de 
afgesloten autoverzekering bij Independer. 

 Looptijd: De verzekering is afgesloten voor bepaalde tijd. De periode hiervan staat vermeld 
op het certificaat. Hij gaat nooit eerder in en eindigt ook niet later dan de autoverzekering die 
u via Independer hebt afgesloten. 

 Einde: 
 op de datum die op het certificaat staat vermeld. 
 als u niet binnen 4 weken gereageerd hebt op ons verzoek om de Extra Zorgdekking na 

Auto-ongeval te verlengen. 
 zodra u niet meer officieel in Nederland woont. 
 als de autoverzekering waarop deze verzekering betrekking heeft, eindigt. 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?   

 

 Telefonisch: neem contact op met de klantenservice van Independer 035 - 626 55 44 
 

 


