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In aanvulling op de Algemene Voorwaarden
ZelfstandigVerzekerd zijn deze Aanvullende
Voorwaarden van toepassing. De Algemene
Voorwaarden ZelfstandigVerzekerd, voorzover
daarvan in deze Aanvullende Voorwaarden niet
nadrukkelijk wordt afgeweken, zijn onverkort van
toepassing op deze Partnerdekking.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan
onder:

1.1 De partner
De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de
verzekeringnemer dan wel degene die duurzaam met
de verzekeringnemer samenwoont. Voor deze
partnerdekking is de partner de verzekerde.

1.2 Arbeidsongeschiktheid
Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake
indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval
objectief medisch vast te stellen stoornissen
bestaan, waardoor de verzekerde voor ten minste 25
procent ongeschikt is tot het verrichten van de
werkzaamheden, die voor zijn/haar krachten en
bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op
zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in
redelijkheid van hem/haar kunnen worden verlangd.
Bij het vaststellen van de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt geen rekening
gehouden met verminderde gelegenheid tot het
verkrijgen van arbeid.

De Goudse stelt het bestaan van stoornissen vast
aan de hand van rapportage van door De Goudse
aangewezen deskundigen.

Artikel 2 Strekking partnerdekking
Deze dekking heeft tot doel periodieke uitkering te
verlenen bij arbeidsongeschiktheid van de
meewerkende, niet voor sociale verzekeringswetten
verzekerde, partner van verzekeringnemer.

Artikel 3 Uitkeringen
Mits verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van
artikel 1.2 voorziet deze verzekering in een uitkering
wegens arbeidsongeschiktheid gedurende de duur
van maximaal 1.095 dagen onder aftrek van de
overeengekomen eigen-riscotermijn. Artikel 19.2 van
de Algemene Voorwaarden ZelfstandigVerzekerd -
betreffende de maximale omvang van de dekking en
uitkering - is voor de Partnerdekking niet van
toepassing.

Artikel 4 Einde van de verzekering
Onverminderd het in de algemene voorwaarden
ZelfstandigVerzekerd omtrent opzegging en
beëindiging van de verzekering bepaalde in artikel

12, eindigt de verzekering:
a. indien de verzekerde niet langer als partner in de

zin van artikel 1.1 is aan te merken;
b. op de datum waarop de arbeidsongeschiktheids-

verzekering van de verzekeringnemer bij de
maatschappij is beëindigd;

c. op de eerste van de maand waarin de verzekerde
de leeftijd van 65 jaar bereikt.


