BALENS
Gespecialiseerde Assurantiemakelaar
Klantenservice in Nederland: Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC Amsterdam.
Gratis telefoon: 0800 022 0932Tel: 0800 022 09 32
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Individuele Ongevallen- en Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nederlandse Gezondheidsprofessionals / Therapeuten
Dekkingsonderdeel

Individuele Ongevallen en Arbeidsongeschiktheid: Limieten
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Optie 5

Optie 6

Optie 7

Overlijden

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Permanente totale
arbeidsongeschiktheid

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Verlies van
Gezichtsvermogen /
Gehoor in beide oren /
Spraak / Ledematen

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Tijdelijke totale
arbeidsongeschiktheid
–
per week

€100 p/w

€200 p/w

€300 p/w

€400 p/w

€500 p/w

€750 p/w

€1000 p/w

Uitkeringsperiode – in
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

Periode eigen risico –
in dagen

7 dagen

7 dagen

7 dagen

7 dagen

7 dagen

21 dagen

21 dagen

Totale Jaarlijkse
Premie
inclusief €10
administratiekosten

€147,50

€285,-

€422,50

€560,-

€697,50

€835,-

€1.385,-

Selecteer a.u.b. een

Vul a.u.b. de verklaring op de volgende pagina in
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Individuele Ongevallen en Arbeidsongeschiktheid
Verklaring (Gezondheidsprofessionals)
Titel:

_

Naam + Voornamen:
Adres + postcode:

E-mail:

_

Telefoon:
_

Geboortedatum:

Wat is uw beroep / vakgebied?
Wat is uw netto jaarlijks inkomen?
Gewenste optie:
Let er a.u.b. op dat deze Individuele Ongevallen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen beschikbaar is
voor personen die voldoen aan de volgende criteria*:





U bent een Therapeut / Gezondheidsprofessional
U bent woonachtig in Nederland/ u bent Nederlands staatsburger
U reist niet naar een van onze uitgesloten landen of een ander land dat zich in onrust, burgeroorlog of
oorlog bevindt. Neemt u a.u.b. contact met ons op om de actuele lijst van uitgesloten landen te krijgen
De te verzekeren persoon is nooit eerder geweigerd of onder special voorwaarden geaccepteerd voor
een individuele ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

*Indien u niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is dekking soms nog wel mogelijk op speciale aanvraag
– e-mail: info@balensverzekeringen.nl
Belangrijke informatie over de polis:
• De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze polis.
• De uitkering die voor Tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid wordt geboden, zal maximaal het
verzekerde bedrag zijn of 100% van het netto weekloon van de verzekerde persoon zijn gedurende de
twaalf maanden direct voorafgaand aan enige claim, welke de laagste is.
• Voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid geldt de definitie beroepsarbeidsongeschiktheid, dus
een onvermogen als gevolg van ziekte of ongeval om het op uw polis vermeldde beroep uit te oefenen.
• Alle dekkingen zijn onderworpen aan een clausule over eerdere aandoeningen / standaard Accident
& Health Underwriting Ltd (AHU, de assuradeur) bewoordingen:
Deze verzekering sluit alle claims uit die het resultaat zijn van fysieke of mentale aandoeningen of
beperkingen van een terugkerende of chronische aard waaraan de verzekerde persoon lijdt en
waarvan bekend was dat deze eraan leed voorafgaand aan de aanvang van deze verklaring of voor de
datum van een toevoeging aan deze verklaring, welke het laatste is.
• Psychiatrische, geestelijke en zenuwaandoening zijn niet gedekt door deze verzekering. Dit geldt ook
voor angststoornissen en/of depressie.
• Maximale leeftijd bij aanvang - 64 jaar.
• Maximale leeftijd bij vernieuwing – 70 jaar (afhankelijk van bevestiging van AHU Ltd).
Ik kan bevestigen dat ik alle bovenstaande termen, voorwaarden, polisdekkingen en uitsluitingen heb
gelezen en begrepen. Hierbij verklaar en garandeer ik dat de bovenstaande verklaringen en bijzonderheden in
alle opzichten volledig en waar zijn en dat ik geen feiten heb weggelaten of fout heb weergegeven.
Handtekening aanvrager:

Datum:

Stuur uw formulier a.u.b. naar: info@balensverzekeringen.nl of per post naar ons adres in Amsterdam.
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