
Een ongeluk met blijvend letsel, een hartaanval, hersenbloeding of kanker, u moet er niet aan denken. 

Steeds meer mensen krijgen hier mee te maken. Met aanzienlijke gevolgen voor hun leven, werk of inkomen.

De TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis helpt u om de financiële gevolgen van deze gevaren op te vangen.

Zodat u uw leven opnieuw kunt inrichten of uw dierbaren door kunnen leven zoals zij gewend waren.

Verzeker vandaag wat u morgen kan overkomen
TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis



Financiële bescherming bij ingrijpende gebeurtenissen
Bij een ongeval denken de meeste mensen aan verkeersongelukken. Als u ’s ochtends van huis 

vertrekt om te gaan werken, bent u aan het eind van de dag blij om weer gezond en heelhuids thuis 

te komen. Maar vlak de kleine en grote ongelukken niet uit die u in en rond uw huis kunnen overko-

men, soms met ernstige gevolgen. Vreemd genoeg hebben maar weinig Nederlanders maatregelen 

genomen om zichzelf en hun gezin tegen deze gevolgen te beschermen. Ze denken dat hun autoverze-

kering voldoende zekerheid biedt of dat hun werkgever wel iets geregeld heeft. Helaas is niets minder 

waar.

Waar u liever ook niet aan denkt, is een hartaanval, hersenbloeding of kanker. De kans dat één van 

deze ziekten u treft, is groter dan u denkt. Jaarlijks sterven zo’n 40.000 mensen in Nederland aan hart- 

en vaatziekten, en zo’n zelfde aantal overlijdt aan kanker. Het aantal mensen dat geconfronteerd 

wordt met de diagnose kanker is de afgelopen tien jaar met 40% toegenomen. Naar verwachting 

krijgen in 2015 zo’n 95.000 Nederlanders deze diagnose te horen. Daartegenover staat dat de kans 

om deze ernstige ziekten te overleven ook steeds groter wordt. Een ernstige ziekte hoeft dus niet het 

einde van de wereld te betekenen, maar het is wel van belang om nu na te denken over wat u morgen 

kan overkomen.

Stel dat u lange tijd niet kunt werken door een ziekte of ongeluk. Of erger nog, door een gebeurtenis 

blijvend invalide raakt. Dan zult u uw werk niet meer zoals voorheen kunnen doen en uw leven anders 

moeten inrichten. Uw vaste kosten lopen door, terwijl uw inkomen terugvalt. Misschien moet uw 

woning aangepast worden of zijn er medische kosten die uw ziektekostenverzekering niet vergoedt. 

Dan is een financiële tegemoetkoming zeer welkom. Kies daarom voor de TAF Ernstige ziekte en 

Ongeval Polis.

Unieke bescherming
De TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis is uniek in Nederland. Deze verzekering biedt een ruime 

financiële tegemoetkoming bij een hartaanval, hersenbloeding of kanker, bij blijvende invaliditeit als 

gevolg van een ongeval en bij overlijden als gevolg van een ongeval. Een combinatie die u bij geen 

andere verzekeraar tegenkomt. 

Wij bevelen de TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis warm aan bij iedereen die zichzelf en zijn gezin 

beter wil beschermen tegen de mogelijke financiële gevolgen van een ongeluk of ernstige ziekte. Met 

de uitkering uit de verzekering kunt u medische kosten betalen, eventueel aanpassingen in uw huis 

bekostigen of extra opvang voor uw kinderen regelen. Zo voorkomt u dat u moet interen op uw 

vermogen als uw inkomen wegvalt door een ingrijpende gebeurtenis. Een must voor alle kostwinners 

en hun partners die werk en zorg voor hun gezin anders moeten verdelen als één van beiden ziek 

wordt, invalide raakt of overlijdt. En in het bijzonder interessant voor ondernemers die niet kunnen 

terugvallen op regelingen van een werkgever of de overheid.

TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis 



Eenvoudig en transparant
Met de TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis weet u precies waar u aan toe bent. Duidelijke keuzes 

in dekkingen en verzekerde bedragen, een eenvoudig aanvraag- en acceptatietraject en een heldere 

premie:

n    Keuze uit drie dekkingen met een modulaire opbouw. U kunt er voor kiezen om slechts één van de 

drie dekkingen te verzekeren, of twee, of alle drie.

n     Als u kiest voor de dekking ernstige ziekte in combinatie met de dekking voor blijvende invaliditeit 

en/of de dekking voor overlijden, ontvangt u een korting van 15% op de premie voor de dekking 

ernstige ziekte.

n     Ruime verzekerde bedragen om uit te kiezen: 

Dekking Verzekerd bedrag

Ernstige ziekte (hartaanval, kanker, hersenbloeding) Minimaal € 0,- en maximaal € 25.000,-

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval Minimaal € 0,- en maximaal € 400.000,-

Overlijden als gevolg van een ongeval Minimaal € 0,- en maximaal € 200.000,-

n    U kunt het verzekerde bedrag jaarlijks verhogen of verlagen.

n    U kunt er elk jaar voor kiezen om een dekking uit uw verzekering te verwijderen of toe te voegen.

n    De TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis is een sommenverzekering.

n    U kunt de verzekering na het eerste jaar opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

n    U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen of medische keuring te ondergaan. Acceptatie 

gebeurt op basis van het aanvraagformulier, waarin één gezondheidsvraag is opgenomen voor de 

dekking ernstige ziekte. Beantwoordt u deze vraag met ’ja’ dan is het niet mogelijk om de dekking 

voor ernstige ziekte mee te verzekeren. U kunt dan wél de dekkingen voor blijvende invaliditeit en 

overlijden verzekeren.

Premie
De premie van de verzekering is afhankelijk van uw leeftijd en de keuzes die u maakt bij aanvang van 

de verzekering.

Meer weten over TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis
Uw verzekeringsadviseur kan u alles vertellen over de TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis. Neemt 

u vandaag nog contact met hem of haar op. Heeft u geen verzekeringsadviseur? Dan brengen wij u 

graag in contact met één van de onafhankelijke adviseurs uit ons netwerk. Vult u hiervoor het 

contactformulier in op www.taf.nl, of neemt u contact met ons op via 040-7073890 of info@taf.nl.



Werknemers of verenigingsleden extra beschermd
De TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis bewijst ook haar waarde voor werkgevers of 

verenigingsbesturen die hun mensen meer bescherming willen bieden dan een gewone 

ongevallenverzekering. Stuurt u uw werknemers elke dag op pad om hun werk te doen? Leunt u elke week 

weer op scheidsrechters, coaches, kantinebeheerders en al die andere vrijwilligers die uw 

vereniging draaiende houden? Dan denkt u er vast wel eens over na hoe u hen beter kunt beschermen tegen 

de financiële gevolgen van een ongeluk dat zij kunnen oplopen tijdens het werk dat ze voor u doen. De TAF 

Ernstige ziekte en Ongeval Polis is het enige juiste antwoord. 

Voor bedrijven en (branche)verenigingen leveren we graag maatwerk in premie en dekking van de 

TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis. Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met TAF of met uw 

verzekeringsadviseur om de mogelijkheden te bespreken. 

Meer weten?
Kijk op www.taf.nl en neem contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij kan u er alles over vertellen.

Alle informatie over de dekking van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt downloaden 

op www.taf.nl.

Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten ter 

ondersteuning van de adviespraktijk van de financieel adviseur. Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen 

de basis voor onze dienstverlening.

Voor de TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis werkt TAF samen met verzekeraar Chubb. TAF handelt in 

exclusieve volmacht van Chubb. Chubb is door de Nederlandse Bank toegelaten op de Nederlandse markt, en 

staat onder toezicht van de Prudential Regulation Authority (PRA).

TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten en bedrijven 

terecht kunnen met vragen of klachten.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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