Cigna Eurprivileges
ONGEVALLENVERZEKERING
Ongevallen gebeuren op onverwachte momenten. Cigna Eurprivileges en AIACE staan klaar om u te helpen met de
financiële gevolgen van een ongeval of overlijden.
De ongevallenverzekering is speciaal ontworpen voor gepensioneerde ambtenaren en is vergelijkbaar met de
ongevallenverzekering voor actieve werknemers, waardoor u
dezelfde gemoedsrust hebt. Zoals bij de dekking waarin artikel
U BENT WERELDWIJD
73 van het personeelsstatuut voorziet, zijn de kosten van
EN LEVENSLANG VERZEKERD.
overlijden en blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van
GEEN VOORAFGAANDE
een ongeval alsmede de behandelingskosten gedekt. Blijvende
GOEDKEURING NODIG VOOR
arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van
KOSTEN IN HET BUITENLAND.
de Europese beoordelingsschaal voor arbeidsongeschiktheid.
Deze verzekering dekt echter niet de gevolgen van ziekte.

WIE KAN ZICH AANSLUITEN?
Gepensioneerde personeelsleden van de instellingen en organisaties van de Europese Unie.
U kunt zich tot de leeftijd van 80 jaar aansluiten. Eenmaal aangesloten, bent u gedekt voor het leven. Zodra
u 75 bent, is echter alleen Formule A beschikbaar, ook voor personen die al verzekerd zijn.
De echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e) van de bovengenoemde.
De echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e) moet gedekt zijn door het GSZV of een andere
basisziektekostenverzekering en moet verzekerd zijn op basis van dezelfde formule als het gepensioneerde
personeelslid.
WAT IS VERZEKERD?
KAPITALEN

MEDISCHE KOSTEN

OVERLIJDEN

ARBEIDSONGESCHIKTHEID*

Formule A

2,3 maal het
jaarpensioen
van de
verzekeringnemer

4 maal het jaarpensioen van
de verzekeringnemer

Formule B

3,5 maal het
jaarpensioen
van de
verzekeringnemer

6 maal het jaarpensioen van
de verzekeringnemer

Formule C

5 maal het
jaarpensioen
van de
verzekeringnemer

■ 100% terugbetaling van het
gedeelte dat niet door het GSZV wordt
terugbetaald.
■ Geen plafonds

* In geval van blijvende en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het verzekerde kapitaal vermenigvuldigd met
het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid, zoals bepaald volgens de Europese beoordelingsschaal voor
arbeidsongeschiktheid.
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8 maal het jaarpensioen van de
verzekeringnemer

WAT GAAT HET ME KOSTEN?
Zonder eigen risico

Met eigen risico

Formule A

0,55%

0,47%

Formule B

0,80%

0,68%

Formule C

1,06%

0,91%

De premie is een percentage van uw basispensioen en wordt maandelijks door de administratie van de
Europese Unie ingehouden op het pensioen of de uitkering van de verzekeringnemer. De premies moeten
met 9,25% worden verhoogd om de belastingen te dekken. Voor overlevende echtgenoten gelden andere
premies. Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie.
Het verzekeringscontract biedt de mogelijkheid om een formule te kiezen met of zonder een eigen risico
van 5% met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidskapitaal. Dit betekent dat geen kapitaal wordt
betaald in geval van een arbeidsongeschiktheid van minder dan of gelijk aan 5%.

HOE KAN IK ME AANSLUITEN?
Aangezien de ongevallenverzekering een door AIACE onderhandeld
groepscontract is, moet u aangesloten zijn of zich aansluiten bij AIACE.
Uw aanvraag om u aan te sluiten bij AIACE kan gelijktijdig met uw
aanvraag voor de ongevallenverzekering worden ingediend (zie http://
aiace-europa.eu/contact/?lang=en).

Vul een aansluitingsformulier in en onderteken het.
Vul een medische begunstigdeformulier in voor elke te verzekeren
persoon.

Uw dekking kan ingaan op de eerste dag van uw pensioen.

STUUR DE AANVRAAGDOCUMENTEN NAAR:
Per post

Per e-mail:

Cigna Eurprivileges
Plantin en Moretuslei 299
2140 Antwerpen
BELGIË

info@eurprivileges.com
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Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen op
onze website www.eurprivileges.com of kunt u ons bellen op +32 3 217 65 76.

VOORBEELD

Formule C zonder eigen risico - Maandpensioen 3.000 euro

Kapitaal bij overlijden
Totaal
arbeidsongeschiktheidskapitaal

3.000 euro x 12 maanden x 5* = 180.000 euro

3.000 euro x 12 maanden x 8* = 288.000 euro

Gedeeltelijk
arbeidsongeschiktheidskapitaal

3.000 euro x 12 maanden x 8* x 10% = 28.800 euro

10%
100% terugbetaling van het gedeelte dat niet door het GSZV
Medische kosten

wordt terugbetaald
Geen plafonds

Premie

3.000 euro x 1,06%** + 9,25%*** = 34,74 euro

* Gerelateerd aan formule C (zie tabel pagina 1)
** Gerelateerd aan formule C (zie tabel pagina 2)
*** Belastingen

HOE EEN TERUGBETALINGSAANVRAAG INDIENEN?
STAP 1
Mail de correct ingevulde formulieren 'Ongevalverklaring' en 'Medisch attest*'
binnen 15 dagen na de datum van het ongeval naar info@eurprivileges.com.

STAP 2
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Zodra wij u hebben geïnformeerd dat het ongeval is geaccepteerd, kunt u ons
* Alle documenten zijn te vinden op www.eurprivileges.com
de GSZV-afrekening sturen samen met een kopie van de facturen. Daarom
is het essentieel dat u kopieën van de facturen maakt voordat u ze naar het
GSZV stuurt.
U ontvangt van ons een bevestiging zodra de betaling is uitgevoerd.

