v 11 2020

Mercedes-Benz Financial Services
Ontslagdekking
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Assurant Europe Insurance N.V.		
Product: Onvrijwillige werkloosheidsverzekering
Assurant Europe Insurance N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 72959320 en geregistreed bij De Nederlandsche Bank N.V. met registratienummer R161237.

Belangrijk: De volledige precontractuele en contractuele informatie wordt verstrekt in andere relevante documentatie. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de algemene voorwaarden van de verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering is een collectieve schadeverzekering afgesloten door Mercedes-Benz Financial Services B.V. (hierna MBFS) ten behoeve van haar klanten
die bij MBFS een huurkoop- of privé-leaseovereenkomst hebben afgesloten voor een auto van het merk Mercedes-Benz of Smart waarvan het kenteken
op hun naam gezet is, die dekking biedt ingeval van onvrijwillige werkloosheid.

De verzekering geeft de verzekerde recht op een kosteloze
beëindiging van de huurkoop of privé-leaseovereenkomst
afgesloten met MBFS voor zijn/haar auto van het merk MercedesBenz of Smart die op zijn/haar naam geregistreerd is, na het
ontstaan van zijn/haar onvrijwillige werkloosheid, indien de
verzekerde in dat geval besluit om de auto terug in te leveren bij
MBFS.
In het geval van een huurkoopovereenkomst, indien de
verzekerde een bedrag ineens voor de aankoop van de auto
heeft betaald (en dus niet het volledige aankoopbedrag van
de auto in termijnen betaalt), dan wordt naast de kosteloze
beëindiging van de huurkoopovereenkomst het nog niet
afgeschreven gedeelte van dit ineens betaalde bedrag aan de
verzekerde terugbetaald conform de afschrijvingstabel van
MBFS.

Wat is niet verzekerd?
Beëindiging van de huurkoop- of privé-leaseovereenkomst door
MBFS
Beëindiging van de huurkoop- of privé-leaseovereenkomst
afgesloten met MBFS, meer dan 30 dagen na het ontstaan van de
onvrijwillige werkloosheid
Beëindiging van de huurkoop- of privé-leaseovereenkomst
afgesloten met MBFS, indien er geen sprake is van (onvrijwillige)
werkloosheid
Onvrijwillige Werkloosheid als gevolg van of ontstaan door :
a)

opzegging of ontbinding door de werkgever op grond van
dringende of gewichtige aan de werknemer onverwijld
medegedeelde redenen.

b) een terugkerend feit of seizoensgebonden
werkvermindering, zoals bijv. seizoenarbeid dan wel een feit
dat tot de aard van het werk of de functie behoort, zoals bijv.
vorstverlet;
c)

het verstrijken van de overeengekomen duur van de
arbeidsovereenkomst of van een aanstelling in openbare
dienst voor bepaalde tijd;

d) een bij de ingangsdatum van de werkloosheid bestaande
arbeidsongeschiktheid;
e)

een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer, ongeacht of deze oorzaken
direct dan wel indirect aanleiding tot het ontstaan van een
verzekerd voorval zijn geweest.

f)

een daad van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting,

g) opzet, grove schuld of bewust roekeloos handelen
van verzekerde dan wel van een bij de uitkering
belanghebbende;
h) overmatig gebruik van alcohol of gebruik van
geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of
verdovende middelen, anders dan op medisch voorschrift
of gebruik van medicijnen zonder medisch voorschrift of
gebruik op een verkeerde wijze
Er bestaat geen aanspraak op uitkering in geval van onvrijwillige
werkloosheid indien:
a)

verzekerde niet kan aantonen dat hij/zij een uitkering
ontvangt in verband met zijn/haar werkloosheid

b) of wanneer zijn/haar werkloosheiduitkering door de
daarmee belaste instantie wordt gekort als gevolg van het
niet naleven van de gestelde regels;
c)

verzekerde niet volledig werkloos is;

d) verzekerde voor de ingangsdatum van de verzekering al op
de hoogte was van het naderende ontslag
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Wat is verzekerd?
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De verzekering kan alleen worden ingeroepen indien verzekerde
direct voorafgaand aan de werkloosheid tegelijkertijd :
a)

In Nederland woonachtig is,

b) voor ten minste 16 uur per week op basis van een
arbeidsovereenkomst naar Nederlands Burgerlijk Recht of
een aanstelling in openbare dienst in Nederland werkzaam
is, en
c)

een privé-lease- of huurkoopovereenkomst met MBFS heeft
voor een auto van het merk Smart of Mercedes-Benz die op
zijn/haar naam geregistreerd is.

Voor een volledig overzicht van alle uitsluitingen verwijzen wij u naar
de algemene voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In het geval de ingeleverde auto niet schadevrij is, dan zullen de herstelkosten van deze schade worden doorbelast aan de verzekerde. De
waardevermindering van de auto ten gevolge van beschadiging valt niet onder de dekking van de verzekering.
Additionele, indirecte en onrechtstreekse kosten als gevolg van het (vervroegd) inleveren van de auto vallen niet onder de dekking van de verzekering en
blijven ten laste van de verzekerde.
Voor een volledig overzicht van de dekkingsbeperkingen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
in Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

De verzekerde moet de auto binnen de 30 dagen te rekenen vanaf het ontstaan van zijn/haar onvrijwillige werkloosheid bij MBFS inleveren
De verzekerde moet bij de verzekeraar aangifte doen van zijn/haar onvrijwillige werkloosheid
De verzekerde moet de instructies van de verzekeraar opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hem worden gevraagd of die
hijzelf noodzakelijk of nuttig acht.
De verzekerde moet aantonen dat hij/zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de toepasselijke wachtgeldregeling ontvangt of gaat
ontvangen door alle afschriften van de ter zake gedane mededelingen van de instanties belast met de uitvoering van die regelingen, aan de verzekeraar
te bezorgen.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekering is gratis voor de verzekerde.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
•

De verzekeringsdekking vangt aan op het moment dat de auto bij de verzekerde wordt afgeleverd

•

De verzekering heeft een looptijd van maximaal 2 jaar vanaf die datum.

•

De verzekering eindigt bij de eerste van volgende gebeurtenissen :
a)

op de dag waarop de verzekerde overlijdt,

b) op de dag waarop verzekerde gebruik maakt van een VUT-regeling of een ander soortgelijke regeling of met (pre-)pensioen gaat,
c)

op de datum waarop de privé-lease- of huurkoopovereenkomst is beëindigd,

d) op de dag dat de verzekerde de auto verkoopt of er afstand van doet.
e)

2 jaar na de datum van aflevering van de auto bij de verzekerde

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt MBFS of de verzekeraar te allen tijde schriftelijk laten weten dat u geen gebruik wenst te maken van de verzekering. Deze verzekering is voor u
premievrij en de stopzetting van deze verzekering geeft dus geen recht op enige terugbetaling of vergoeding door de verzekeraar.
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