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Sociale (on)zekerheid
De sociale zekerheid in Nederland gaat snel achteruit. U moet van de 
overheid en uw werkgever steeds meer uw eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid loopt uw 
inkomen al snel met minimaal 30 procent terug. Bij overlijden valt zelfs 
een volledig inkomen weg. De vaste lasten blijven echter even hoog, 
waardoor u en uw gezin in de financiële problemen kunnen komen. 

Doel van uw verzekering
Credit Care is dé betalingsbescherming die uw lening opvangt. U hoeft 
hierdoor bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet wakker te 
liggen van uw betalingsverplichtingen. Wanneer u overlijdt wordt het 
op dat moment openstaande saldo zelfs volledig ingelost. Hierna staan 
kort de belangrijkste kenmerken per dekking weergegeven. Op uw 
certificaat kunt u nalezen welke dekking(en) u heeft gekozen.

Dekking overlijdensrisico
Heeft u gekozen voor deze dekking dan kan de begunstigde rekenen 
op een eenmalige uitkering wanneer u overlijdt.

Wanneer keert de verzekering uit?
 Als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering wordt de op 
dat moment openstaande netto restantschuld aan de begunstigde 
uitgekeerd. Wanneer de verzekerde ouder is dan 65 jaar (gedurende 
de looptijd van deze dekking) dekt verzekeraar alleen het 
overlijdensrisico als dit het gevolg is van een ongeval.

Wat is o.a. niet verzekerd?
-  Als u overlijdt binnen de eerste 6 maanden van de verzekering, 

tenzij het overlijden het gevolg is van een ongeval.
-  Als u overlijdt als gevolg van zelfmoord of poging daartoe binnen 2 

jaar na de ingangsdatum.
-  Als u overlijdt en dit het gevolg is van een bij het afsluiten van deze 

polis aanwezige ziekte of aandoening. Hierbij kon u aannemenen 
dat bij het afsluiten van deze polis uw levensverwachting minder 
was dan 3 jaar.

Fiscaal
De premie van deze dekking is niet fiscaal aftrekbaar en een eventuele 
uitkering is onbelast.

Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene 
verzekeringsvoorwaarden CC 0212.

Dekking werkloosheid
Heeft u gekozen voor deze dekking dan kunt u bij niet verwijtbare 
werkloosheid maximaal vijf maal een jaar lang een uitkering van ons 
ontvangen.

Wanneer keert de verzekering uit?
Indien u tijdens een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur 
ontslagen wordt, dan ontvangt u maandelijks een uitkering.

Wat is o.a. niet verzekerd?
-  Als u ontslagen wordt vanuit het niet verlengen van een 

arbeidscontract voor bepaalde duur.
-  Als u ontslagen wordt en u bij het aangaan van de verzekering 

hiervan al op de hoogte was. 
-  Als u ontslagen wordt binnen de eerste 6 maanden na het afsluiten 

van de verzekering.
-  Als u ontslagen wordt binnen de eerste 6 maanden dat u bij een 

werkgever in dienst bent.

TOELICHTING OP UW VERZEKERING – 
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-  Als u ontslagen wordt en u hieraan verwijtbaar bent; bijvoorbeeld 
door diefstal of fraude.

Hoe lang keert de verzekering uit?
De verzekering keert per werkloosheid maximaal 12 maanden uit. U 
heeft per verzekering recht op 60 maanden uitkering in totaal.

Fiscaal
De premie van deze dekking is niet fiscaal aftrekbaar en eventuele 
uitkeringen zijn onbelast.

Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene 
verzekeringsvoorwaarden CC 0212.

Dekking arbeidsongeschiktheid
Heeft u gekozen voor deze dekking dan kunt u rekenen op een 
aanvullende uitkering van ons wanneer u arbeidsongeschikt wordt. 

Wanneer keert de verzekering uit?
Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, zoals in de algemene 
verzekeringsvoorwaarden staat omschreven, ontvangt u maandelijks 
een uitkering. Tijdens de door u gekozen eigen risico periode ontvangt 
u geen uitkering.

Wat is o.a. niet verzekerd?
-  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt door een bij het afsluiten 

bestaande ziekte, klacht, aandoening en/of gebrek.
-  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte die ontstaat 

binnen de eerste drie maanden na het afsluiten van de verzekering.
-  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt door een ziektebeeld die niet 

objectief door een arts aangetoond kan worden. Wanneer is iets 
objectief door een arts aangetoond? Hiervoor verwijzen wij u naar 
artikel 19b van de algemene verzekeringsvoorwaarden.

Hoe lang keert de verzekering uit?
De verzekering keert uit zolang u arbeidsongeschiktheid bent. Deze 
uitkering gaat door tot het krediet is afgelost of het maximaal aantal 
uitkeringen is gedaan.

Fiscaal
Alleen waneer er op het certificaat is aangegeven dat de premie van 
deze dekking fiscaal aftrekbaar is dan is de premie van deze dekking 
fiscaal aftrekbaar en de uitkering belast. Anders is de premie van deze 
dekking niet fiscaal aftrekbaar en is een eventuele uitkering onbelast. 
Meer informatie leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden.

Minimale en maximale hoogte van het verzekerd bedrag 
Het verzekerd bedrag is per maand minimaal € 50,- en maximaal 
€ 2.500,- per dekking per verzekerde. 

Heeft u meer verzekeringen bij ons voor arbeidsongeschiktheid of 
werkloosheid van de verzekerde? Dan geldt het maximum van € 2.500,- 
voor al deze verzekeringen samen. 

Cardif Cares: vrijblijvende service
Voor ons betekent verzekeren meer dan het maken van een goed 
product en de uitkering uit de verzekering. Wij gaan verder in 
verzekeren. Ons serviceconcept Cardif Cares staat voor praktische 
ondersteuning en betrokkenheid als het even tegenzit. Wij helpen u 
gericht weer op weg. Kijk voor alle informatie en services op 
www.cardifcares.nl.
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Aanpassing van uw verzekering en premiebetaling
Wilt u uw verzekering aanpassen aan uw toekomstige financiële situatie 
dan kan dat altijd. Hiervoor betaalt u zelfs geen extra kosten. Ook als 
u bijvoorbeeld de dekking arbeidsongeschiktheid of werkloosheid wilt 
stopzetten, omdat u vervroegd met pensioen gaat of verhuist naar 
het buitenland, dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem. Wilt 
u de gehele verzekering stopzetten? Dat is dagelijks mogelijk met 
een opzegtermijn van een maand. U ontvangt dan de teveel betaalde 
premie terug. 

Hoe geef ik een claim door?
Heeft u een claim voor uw verzekering? Dan laat u of de verzekerde of 
uw nabestaanden ons dit zo snel mogelijk weten. Dat doet u op  
www.bnpparibascardif.nl. Of u belt met telefoonnummer  
(0800) 486 48 60.

Hoe geef ik een klacht door?
Heeft u een klacht over uw verzekering? Dan meldt u dit via  
www.bnpparibascardif.nl. Of u stuurt ons een brief. Dat doet u naar ons 
Klachtenbureau. Het adres is: BNP Paribas Cardif, Klachtenbureau, 
Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een brief sturen naar: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG 
Den Haag.

Meer informatie over het klachteninstituut vindt u op de website:  
www.kifid.nl.

Over BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif is het verzekeringsonderdeel van één van de 
grootste financiële dienstverleners ter wereld; de van oorsprong 
Franse groep BNP Paribas. Verzekeringsmaatschappij BNP Paribas 
Cardif werd opgericht in 1973 en is inmiddels gevestigd in 41 
landen over de hele wereld. Miljoenen consumenten wereldwijd zijn 
verzekerd bij BNP Paribas Cardif. De maatschappij werkt daarvoor 
nauw samen met duizenden business partners. In Nederland is BNP 
Paribas Cardif marktleider op het gebied van betalingsbescherming 
en gespecialiseerd in de risico’s op het gebied van wonen, inkomen 
en leven. Meer dan 600.000 gezinnen in Nederland hebben een 
verzekering van BNP Paribas, die ze bij onvoorziene omstandigheden 
beschermt tegen inkomensverlies.

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en Levensverzekeringen 
N.V. zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Wft-
vergunningenregister ingeschreven onder respectievelijk nummer 
12000652 en nummer 12000445 en zijn aangesloten bij het Verbond 
van Verzekeraars. BNP Paribas Cardif is ook aangesloten bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. /
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V.
Postbus 4006
4900CA OOSTERHOUT
www.bnpparibascardif.nl

Deze toelichting is slechts een weergave van de belangrijkste 
kenmerken van uw verzekering. Voor een volledig beeld raden wij u 
aan de bijgevoegde algemene verzekeringsvoorwaarden CC 0212 
te raadplegen. Deze algemene verzekeringsvoorwaarden kunt u 
downloaden op www.bnpparibascardif.nl. Ook zijn deze op te vragen 
bij uw tussenpersoon en worden ook met uw certificaat meegestuurd. 
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.


