
Ongevallendekking Temper zzp
Voor bezorgdiensten
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Alicia MGA B.V.  Product: ongevallendekking voor zzp
Vergunning 12009343

Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis. 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel 
en niet verzekerd is. 

Welk soort verzekering is dit?
Deze ongevallenverzekering biedt jou extra financiële zekerheid in het geval van een ongeval dat plaatsvindt  tijdens het verrichten van 
de verzekerde bezorgactiviteiten via het platform Temper.

Wat is verzekerd?
 Bij overlijden door een ongeval voor €50.000,-.

 Bij blijvende invaliditeit door een ongeval voor 
€50.000,-.

Aanvullende dekkingen 
 Paraplegie €25.000,-

 Quadriplegie €50.000,-

 Kinderen €5.000,-

 Omscholingskosten   tot max. €10.000,-

 Ziekenhuisopname per opnamedag, maximum 
365 dagen (verdubbeld ingeval van coma) €50,-

 Cosmetische chirurgie tot €5.000,-

 Psychologische ondersteuning tot €5.000,-

 Persoonlijke bezittingen tot €5.000,-

 Begrafeniskosten tot €7.500,-

Wie is verzekerd?
 Jij, als zzp’er.

Wat is niet verzekerd?
 Een ongeval dat je het met opzet hebt veroorzaakt

 Een ongeval terwijl je geen geldig rijbewijs hebt

 Een ongeval als gevolg van gebruik van alcohol of 
drugs

Meer uitsluitingen

Kijk voor verdere uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Je kunt de verzekering alleen aanvragen als je 
tussen de 16 en 80 jaar oud bent.

 Je bent gedekt van de start- tot eindtijd van je 
opdracht zoals geadministreerd via het Temper 
platform.

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is wereldwijd van kracht. 

Let op: je moet wel in Nederland woonachtig zijn. 

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of een schade hebt.
• Je moet zo schade zo snel mogelijk melden (binnen 14 dagen).
• Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven.
• Bij overlijden moet dit binnen 48 uur worden aangegeven bij Alicia Insurance B.V.



Wanneer en hoe betaal ik?
Je premie wordt berekend op basis van werkelijke tijd die je opdracht heeft geduurd, met een minimum van één uur. Na 
afronding van je opdracht wordt dit bepaald en wordt de premie verrekend met de vergoeding die je van de opdrachtgever 
ontvangt. 

Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
Deze verzekering wordt afgesloten per opdracht. Als je je hebt aangemeld voor deze verzekering, dan begint deze verzekering 

automatisch op het moment dat je met de/een opdracht begint en stopt vanzelf als de opdracht is afgelopen.

Je kunt de verzekering op ieder moment stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering stopt vanzelf als je opdracht is afgelopen. Hier hoef je niets voor te doen.


