
ZelfstandigVerzekerd
ZelfstandigVerzekerd Lite

Inkomenszekerheid 
voor ondernemers

Ondernemers in verzekeringen
De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekerings-
maatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. 
Zijn familie bezit ook vandaag nog de ruime meerderheid 
van het aandelenbelang in De Goudse. De totale jaaromzet 
bedraagt circa € 700 mln. De Goudse heeft ongeveer 
800 medewerkers in dienst. In Nederland werkt zij voor 
haar distributie samen met het onafhankelijke professionele 
intermediair en andere distributiepartners.

Medewerkers van De Goudse adviseren niet zelf over financiële 
producten en verzekeringen. De Goudse werkt nauw samen 
met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen een 
deskundig advies geven, dat is afgestemd op de persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. Ga naar www.goudse.nl 
voor meer informatie.
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‘zekerheid en een eerlijke premie’

‘Mijn adviseur vertelde me dat ik per jaar maar

liefst € 2.196,- bespaar omdat ik sinds 2004

geen WAZ-premie meer hoef te betalen nu die

wet is afgeschaft. Dat geld gebruik ik nu voor

ZelfstandigVerzekerd. De overheid betaalt

trouwens flink mee omdat ik de premie fiscaal

kan aftrekken. Vooral de inkomensgarantie en

de premiebepaling op basis van feitelijke werk-

zaamheden spreken mij zeer aan. Zo heb ik

zekerheid en betaal ik een eerlijke premie.’

Extra zekerheid bij wisselend inkomen
Er zijn verzekeraars die de hoogte van de uitkering bij ziekte
baseren op het inkomen dat u op dat moment daadwerkelijk
heeft. Bij een fluctuerend inkomen zou het verzekerbaar belang
in bepaalde situaties nihil kunnen zijn. De Goudse biedt daarom
inkomensgarantie. Zakt uw inkomen door omstandigheden onder
het brutominimumloon, dan wordt de uitkering in ieder geval
gebaseerd op 80% van het brutominimumloon. Een prettig idee.

Ondernemen is vooruitzien. Maar niet alles is te voorspellen. 
Een ongeluk, ziekte of overspannenheid kunnen er bijvoorbeeld
toe leiden dat u een tijd lang – soms zelfs blijvend – uw werk
niet meer kunt doen. Wat betekent dat voor uw inkomen en uw
bedrijf? De overheid laat het afweten en gaat ervan uit dat u als
zelfstandig ondernemer uw eigen maatregelen treft. Regel daarom
zelf een uitstekende oplossing met ZelfstandigVerzekerd van 
De Goudse.

Gegarandeerd inkomen
Dankzij ZelfstandigVerzekerd heeft u bij ziekte of arbeidsonge-
schiktheid altijd een gegarandeerd inkomen. Bovendien heeft u
recht op deskundige preventieve ondersteuning. En moet u zich
toch ziek melden dan helpen re-integratiespecialisten u zo snel
mogelijk weer aan de slag. Mocht u uw huidige werkzaamheden
niet meer kunnen voortzetten dan kunt u zich zelfs kosteloos
laten omscholen. Kortom, dankzij ZelfstandigVerzekerd is uw
inkomen in meerdere opzichten goed beschermd.

Eerlijke premie
Bij de meeste verzekeraars is de premie afhankelijk van de
beroepsklasse waarin u wordt ingedeeld. Dit kan ertoe leiden dat
iemand die in feite relatief minder risicovol werk verricht toch in
een hoge beroepsklasse wordt geplaatst en een onevenredig
hoge premie betaalt. De Goudse kiest voor een eerlijk systeem
en stemt de premie af op de werkzaamheden die u ook daad-
werkelijk verricht. Dat leidt tot een heel betaalbare premie, 
die u trouwens fiscaal mag aftrekken.

ZelfstandigVerzekerd  Â inkomensgarantieAls moderne ondernemer heeft u een goede inkomensverzekering nodig. 

Want op de overheid hoeft u niet te rekenen als u uw werk niet meer kunt doen.

ZelfstandigVerzekerd van De Goudse biedt u optimale bescherming van uw 

inkomen, en nog veel meer!
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U wilt uw inkomen optimaal beschermen?
ZelfstandigVerzekerd biedt u complete zekerheid!



U wilt een polis die perfect bij u past?
ZelfstandigVerzekerd biedt u zekerheid op maat!

Extra modules
Voor nog meer zekerheid kunt u kiezen uit de volgende aan-
vullende modules:

Vervangingsdekking
Als u uitvalt, kan goede vervanging heel belangrijk zijn voor de
toekomst van uw bedrijf. Met de module vervangingsdekking 
verzekert u zich voor de kosten van het inschakelen van een 
vervanger voor de duur van een vol jaar. U kunt maximaal 25%
verzekeren van het bedrag op de hoofddekking.

Meewerkende partnerdekking
Als uw meewerkende partner arbeidsongeschikt wordt, is er
dankzij deze dekking maximaal twee jaar recht op een uitkering.
Zo kunt u bijvoorbeeld tijdelijke vervanging bekostigen. 
De maximaal te verzekeren jaaruitkering is € 20.000,-. 
Zwangerschap is niet meeverzekerd.

Critical illness
Deze module garandeert een eenmalige uitkering bij een (in de
polis genoemde) ernstige aandoening, zoals een hartinfarct of
beroerte. Het verzekerde bedrag is maximaal € 50.000,- en 
minimaal € 2.500,-.

ZelfstandigVerzekerd  Â maatwerk
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ZelfstandigVerzekerd is speciaal ontwikkeld voor u, als onder-
nemer. Maar de ene ondernemer is de andere niet. Zekerheid die
voor de één onmisbaar is, heeft voor een ander geen enkele
betekenis. Daarom heeft u bij ZelfstandigVerzekerd de touwtjes
zelf in handen. In overleg met uw adviseur stelt u een verzekering
samen die perfect bij u past. Zo heeft u maximale zekerheid en
weet u zeker dat uw premie zo laag mogelijk blijft.

Maximale keuzevrijheid

— wordt u ziek? U bepaalt zelf na welke periode 
u dan de eerste uitkering ontvangt

— u geeft zelf aan tot welke leeftijd 
de verzekering doorloopt

— u bepaalt zelf vanaf welk percentage 
arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt

— u geeft zelf aan of u prijs stelt op indexering 
om uw uitkering te beschermen tegen inflatie

Standaard extra’s
ZelfstandigVerzekerd biedt u naast de toch al ruime mogelijkheden
standaard de volgende belangrijke extra’s:

Gratis ongevallendekking
U bent standaard verzekerd tegen het ongevallenrisico. 
Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keert
de verzekering een bedrag ineens uit.

Gratis optierecht
Tot uw 55e kunt u eens per jaar zonder medische keuring het
verzekerde bedrag met maximaal 10% per jaar verhogen, 
met een maximum van 15% per drie jaar.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bent u langer dan één jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt, dan betaalt u geen verzekeringspremie meer of slechts
een gedeelte hiervan. Uw uitkering loopt uiteraard gewoon door.
Heeft u gekozen voor een wachttijd van twee jaar dan gaat de
pemievrijstelling in na twee jaar.

U wilt natuurlijk maximale inkomenszekerheid. Maar tegelijkertijd betaalt u liever 

niet te veel premie. Daarom biedt ZelfstandigVerzekerd u een groot aantal keuze-

mogelijkheden. Zo kunt u de verzekering perfect laten aansluiten op uw persoonlijke 

wensen en omstandigheden en blijft de premie net zo laag als u zelf wilt.
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Uw voordelen op een rij

— premie gebaseerd op werkzaamheden in
plaats van beroepsklasse

— gratis extra’s:
ongevallendekking, optierecht en premie-
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

— keuze uit drie aanvullende dekkingen:
vervanging, meewerkende partner en 
critical illnes

— gratis preventieve hulp

— uitstekend re-integratietraject

— snelle afhandeling van ziekmelding



ZelfstandigVerzekerd  Â effectieve en preventieve re-integratie
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‘Drie jaar geleden had ik een reclamebureau.

Zakelijk ging het me voor de wind, maar na

enkele jaren kreeg ik psychische problemen. 

Op verzoek van De Goudse heb ik toen enkele

gesprekken gehad met een arbeidsdeskundige

en een psycholoog. Ik realiseerde me al snel dat

ik in feite helemaal niet geschikt was voor het

snelle reclamewereldje. Eigenlijk wilde ik veel

liever exploitant worden van een franchise-

keten. Een bouwmarkt leek me wel wat. 

Na gesprekken met een bank, bedrijfsadviseurs

en alle andere partijen nam ik de stap. Een paar

weken geleden kon ik de feestelijke opening

van mijn zaak vieren. Dat geeft toch een 

geweldige voldoening.’

‘dankzij zelfstandigverzekerd vier ik nu
de opening van mijn nieuwe onderneming’

Sport medisch onderzoek
Om uw werk als ondernemer goed te kunnen doen, is het natuur-
lijk belangrijk dat u fit bent en over een goede conditie beschikt.
Iedere drie jaar kunt u dankzij ZelfstandigVerzekerd geheel
kosteloos een onderzoek laten uitvoeren door een sportarts. 
Die gaat na hoe het met uw gezondheid is gesteld, waardoor
eventuele risico’s tijdig in kaart worden gebracht en klachten
worden voorkomen. Het onderzoek bestaat o.a. uit het beluisteren
van hart en longen, bloeddrukmeting, cholesterolbepaling en
een ECG. U ontvangt hierover iedere drie jaar automatisch bericht.

Informatie Advieslijn
De Goudse heeft een speciale Informatie Advieslijn. Via deze
Advieslijn kunt u een arbeidsdeskundige raadplegen als u nog
niet arbeidsongeschikt bent maar wel het gevoel heeft dat u 
nog nauwelijks het hoofd kunt bieden aan een bepaalde 
problematische situatie. Het kan zowel gaan om zakelijke als
privé-aangelegenheden. De arbeidsdeskundige helpt u op weg
bij het vinden van een oplossing zodat u de zaak weer onder
controle krijgt.

Gratis preventieve maatregelen
Veel problemen kunnen worden voorkomen door de oorzaken 
tijdig aan te pakken. Door op tijd preventieve maatregelen te
nemen, kunt u het risico dat u uitvalt een stuk kleiner maken. 
Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk heeft u het al druk
genoeg met uw bedrijfsvoering. Daarom biedt De Goudse u bij
aanvang van de verzekering gratis en vrijblijvend de keuze uit
één van de drie onderstaande preventieve onderzoeken. 
De uitkomsten daarvan zijn geheel vertrouwelijk en dat geldt
ook voor de uitslag van het sport medisch onderzoek waarop 
u één keer in de drie jaar recht heeft. 

Ergonomisch onderzoek
Een arbeidsdeskundige bezoekt uw bedrijf en geeft adviezen
voor de inrichting van de optimale werkplek. Met uw toestem-
ming wordt dit direct geregeld.

Economisch onderzoek
Een specialist analyseert de financiële situatie van uw bedrijf
en adviseert u over de bedrijfsvoering en continuïteit ervan. 
Ook worden de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht.

Organisatorisch onderzoek
Een expert onderzoekt de inrichting van uw processen en proce-
dures en bekijkt hoe de continuïteit van uw bedrijf is geregeld
als u arbeidsongeschikt zou worden.

Vol enthousiasme bouwt u aan het succes van uw bedrijf. Maar er kan altijd 

wat misgaan. Daarom is preventie van het grootste belang. En mocht het toch 

nog verkeerd gaan dan is doelgerichte re-integratie onmisbaar. Daarom biedt

ZelfstandigVerzekerd u een uitgebreid preventie- en re-integratieprogramma.
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U wilt bovenal lekker blijven werken?
Bij ZelfstandigVerzekerd staan preventie en re-integratie centraal!

Effectief re-integratieprogramma
Mocht u onverhoopt ziek worden, of tijdelijk arbeidsongeschikt,
dan wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk aan de slag. 
De Goudse ondersteunt u hierbij met een uitgebreid
re-integratieprogramma, waarbij er wordt samengewerkt
met onafhankelijke, gespecialiseerde re-integratiebureaus die
veel ervaring hebben in het begeleiden van (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikte ondernemers.

Persoonlijke ondersteuning
De Goudse biedt gerichte, persoonlijke ondersteuning door 
haar expertise op het gebied van re-integratie. Het accent ligt
daarbij niet op wat u níet meer kunt, maar op wat u nog wél
kunt. Ook wordt er zo snel mogelijk een arbeidsdeskundige 
ingeschakeld, die samen met u onderzoekt welke oplossingen 
er zijn binnen uw bedrijf. De kosten van eventuele omscholing 
en andere noodzakelijke aanpassingen komen voor rekening 
van De Goudse.

Perfect passende oplossing
Kortom, met ZelfstandigVerzekerd beschermt u zowel uw 
inkomen als uw toekomst. Uw adviseur gaat graag samen met
u na hoe u deze verzekering het beste kunt toesnijden op uw
persoonlijke situatie en wensen. Zo regelt u een oplossing 
die perfect bij u past!



Ongevallendekking
Bij overlijden door een ongeval wordt één maal het verzekerd
kapitaal uitgekeerd aan de nabestaande. Als u door een ongeval
blijvend invalide zou worden, ontvangt u een eenmalige uitkering
van vier keer het verzekerd kapitaal vermenigvuldigd met een
percentage dat afhangt van de mate van invaliditeit. Zou u 
bijvoorbeeld een kapitaal verzekeren van € 25.000,- en door een
ongeluk uw onderarm moeten missen (70% invaliditeit), dan 
ontvangt u een uitkering van € 70.000,-.

Belangrijke extra’s
– Als u na drie jaar overstapt op een completere dekking,

hoeft u geen medische waarborgen te overleggen.
– Tot uw 55e kunt u eens per jaar zonder medische keuring

het verzekerde bedrag met maximaal 10% per jaar verhogen,
met een maximum van 15% per drie jaar.

– Bent u langer dan één jaar geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt als gevolg van een ernstige aandoening, dan
betaalt u geen verzekeringspremie meer of slechts een 
gedeelte hiervan. Uw uitkeringen lopen uiteraard gewoon
door.

Ook heeft u recht op persoonlijke begeleiding bij re-integratie
en komen de kosten van eventuele omscholing en andere nood-
zakelijke aanpassingen voor rekening van De Goudse. U ziet,
bij De Goudse is ‘lite’ bepaald niet ‘mager’!

Voor iedere ondernemer is een goede arbeidsongeschiktheids-
voorziening onmisbaar. Maar het prijskaartje kan een probleem
zijn. Daarom is ZelfstandigVerzekerd er ook in een ‘Lite’-variant.
Zo wordt zekerheid voor iedereen betaalbaar.

Zekerheid voor lange termijn
ZelfstandigVerzekerd Lite geeft u recht op uitkeringen als u wordt
getroffen door een in de polis genoemde ernstige aandoening,
zoals een hartinfarct, beroerte, kanker, nierfalen of blindheid.
U ontvangt dan het eerste jaar het volledig verzekerd kapitaal in
maandelijkse termijnen, ongeacht de mate van arbeids-
ongeschiktheid. Daarna lopen uw uitkeringen gewoon door en
worden ze berekend op basis van uw arbeidsongeschiktheids-
percentage als gevolg van de ernstige aandoening. U heeft recht
op uitkeringen zolang u arbeidsongeschikt bent als gevolg van
de ernstige aandoening, tot de afgesproken eindleeftijd.
Zekerheid voor de lange termijn!

Maatwerk
U bepaalt zelf hoe hoog het verzekerd kapitaal is, met een 
minimum van € 2.500,- en een maximum van € 50.000,-. 
Ook de keuze van de eindleeftijd is vrij, waardoor u de ver-
zekering eenvoudig kunt afstemmen op uw specifieke wensen 
en mogelijkheden. 

ZelfstandigVerzekerd Lite  Â lagere premieVindt u het belangrijk om uw inkomen te beschermen maar is de premie 

een bezwaar? Dan biedt ZelfstandigVerzekerd Lite u een betaalbare oplossing.
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U wilt alleen het allerbelangrijkste verzekeren?
Kies voor ZelfstandigVerzekerd Lite en betaal een veel lagere premie!

‘ik betaal nu maar een derde 
en heb toch zekerheid’

‘Als je voor jezelf begint, wil je alles natuurlijk

goed regelen. In het belang van je bedrijf én

van je gezin. Maar een uitgebreide arbeids-

ongeschiktheidsverzekering is voor mij op dit

moment gewoon te duur. Daarom heb ik gekozen

voor ZelfstandigVerzekerd Lite. Ik ben nu maar

een derde van wat ik normaal zou betalen en

heb toch zekerheid voor het geval mij iets

ernstigs overkomt. En als ik wat meer financiële

ruimte krijg, kan ik altijd overstappen op een

completere dekking.’

Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de informatie die

beschikbaar was ten tijde van publicatie. Hoewel deze brochure

met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt De Goudse

geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.



ZelfstandigVerzekerd  Â inkomensgarantie
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Ì kenmerken Ì
Ì Tarief Ì U kunt kiezen uit twee tariefsoorten: Ì
Ì Ì Constanttarief Ì
Ì Ì De leeftijd bij het aangaan van de verzekering is bepalend voor de premie. Ì
Ì Ì Deze premie blijft, als niet gekozen is voor indexering, ongewijzigd. Ì
Ì Ì Combinatietarief Ì
Ì Ì De premie wordt jaarlijks aangepast aan de leeftijd. Ì
Ì Indexering premie en uitkering Ì Om inflatie geen invloed te laten hebben op uw uitkering, kunt u kiezen voor indexering. Ì
Ì Ì U heeft keuze uit drie indexeringsvormen: Ì
Ì Ì – Gelijkblijvend verzekerd kapitaal rente en gelijkblijvende uitkering Ì
Ì Ì – Gelijkblijvend verzekerd kapitaal rente en geïndexeerde uitkering Ì
Ì Ì – Geïndexeerd verzekerd kapitaal rente en geïndexeerde uitkering Ì
Ì Inkomensgarantie Ì Als het inkomen lager is dan het brutominimumloon, dan wordt voor de bepaling van de maximale uitkering het inkomen Ì
Ì Ì gelijk gesteld aan het brutominimumloon. Ì
Ì Eigen risico in dagen Ì 15, 30, 60, 90, 180, 365, 730 Ì
Ì AO-ondergrens bij ongeval/ziekte Ì U bepaalt zelf vanaf welk AO-percentage u recht heeft op een uitkering bij ongeval en ziekte. Ì
Ì Ì Wij bieden de volgende mogelijkheden: 25/25, 35/35,  55/55, 80/80, 25/80 Ì
Ì Acceptatieleeftijd Ì Vanaf 20 tot 55 jaar. Ì
Ì Eindleeftijd Ì Vanaf 55 jaar tot 65 jaar. Ì
Ì Arbeidsongeschiktheidscriterium Ì Beroepsarbeidsongeschiktheid/Passende arbeid Ì
Ì Contractduur Ì Vijf jaar (opslag 5% bij duur van 1 jaar). Ì
Ì Aantal risicoklassen Ì Vijf klassen. U wordt ingedeeld op basis van de aard van uw werkzaamheden. Ì
Ì Maximaal te verzekeren Ì 80 % van het inkomen aan te vullen tot 100% in het eerste jaar. Daarbij gelden absolute maxima. Ì
Ì Minimaal te verzekeren Ì Het minimum verzekerde bedrag ligt op € 2.500,-. Ì
Ì Zwangerschapsdekking Ì Vrouwelijke ondernemers krijgen bij zwangerschap gedurende 16 weken een uitkering van 100%, waarbij er rekening wordt Ì
Ì Ì gehouden met de gekozen wachttijd. U kunt de uitkering naar keuze tussen vier en zes weken voor de verwachte Ì
Ì Ì bevallingsdatum laten ingaan. Het recht op uitkering ontstaat een jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Ì

Ì gratis extra’s Ì
Ì Optierecht Ì De verzekeringnemer heeft het recht (‘optierecht’) om één jaar na de ingangsdatum en vervolgens telkens na één jaar, de Ì
Ì Ì verzekerde jaarrente met maximaal 10% te verhogen met een maximum van 15% per drie jaar, tegen de dan geldende tarieven Ì
Ì Ì en voorwaarden zonder nieuwe medische beoordeling. Ì
Ì Ongevallendekking Ì Met ZelfstandigVerzekerd bent u standaard verzekerd tegen het ongevallenrisico. Bij blijvende invaliditeit en overlijden door een Ì
Ì Ì ongeval keert de verzekering een bedrag ineens uit. Bij overlijden door ongeval wordt 1 x de verzekerde rente uitgekeerd en bij Ì
Ì Ì blijvende invaliditeit door ongeval maximaal 2 x de verzekerde rente. Ì
Ì Preventie Ì Gratis ergonomisch, organisatorisch of economisch bedrijfsonderzoek, periodieke geneeskundig onderzoek en continue Ì
Ì Ì beschikking over de Informatie Advies Lijn. Ì
Ì Premievrijstelling bij Ì Als u langer dan één jaar (twee jaar bij een wachttijd van twee jaar) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent wordt de Ì
Ì arbeidsongeschiktheid Ì premiebetaling voor ZelfstandigVerzekerd geheel of gedeeltelijk stopgezet. De premievrijstelling geldt niet voor de aanvullende Ì
Ì Ì dekking voor Critical Illness. Ì

Ì aanvullende dekkingen Ì
Ì Vervangingsdekking Ì Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u dankzij deze aanvullende dekking maximaal 1 jaar recht op vergoeding voor de Ì
Ì Ì daadwerkelijk gemaakte kosten voor het inhuren van een vervanger. U kunt maximaal 25% van de verzekerde rente op de Ì
Ì Ì hoofdverzekering meeverzekeren. Ì
Ì Meewerkende partnerdekking Ì Met deze dekking kunt u regelen dat uw partner maximaal drie jaar een uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Ì
Ì Ì Het verzekerde bedrag is maximaal € 20.000,-. Zwangerschap is in de meewerkende partnerdekking uitgesloten. Ì
Ì Critical Illness Ì Deze module zorgt voor een eenmalige uitkering bij een met name genoemde ernstige aandoening. Het verzekerde bedrag is Ì
Ì Ì maximaal € 50.000,- en minimaal € 2.500,-. Na uitkering vervalt de dekking en is hiervoor geen premie meer verschuldigd. Ì
Ì Ì (Onder ernstige aandoeningen verstaan wij: hartinfarct, kanker, bypassoperatie, beroerte, nierfalen, hersentrauma, blindheid, Ì
Ì Ì doofheid, multiple sclerose of harttransplantatie.) Ì

ZelfstandigVerzekerd
Beknopt kenmerkenoverzicht

Ì kenmerken Ì
Ì Tarief Ì U kunt kiezen uit twee tariefsoorten: Ì
Ì Ì Constanttarief Ì
Ì Ì De leeftijd bij het aangaan van de verzekering is bepalend voor de premie. Ì
Ì Ì Deze premie blijft, als niet gekozen is voor indexering, ongewijzigd. Ì
Ì Ì Combinatietarief Ì
Ì Ì De premie wordt jaarlijks aangepast aan de leeftijd. Ì
Ì Indexering premie en uitkering Ì Om inflatie geen invloed te laten hebben op uw uitkering, kunt u kiezen voor indexering. Ì
Ì Ì U heeft keuze uit drie indexeringsvormen: Ì
Ì Ì – Gelijkblijvend verzekerd kapitaal en gelijkblijvende uitkering Ì
Ì Ì – Gelijkblijvend verzekerd kapitaal en geïndexeerde uitkering Ì
Ì Ì – Geïndexeerd verzekerd kapitaal en geïndexeerde uitkering Ì
Ì Uitkering Ì – Bij Critical Illness in het 1e jaar volgt een uitkering van 100% van het verzekerd kapitaal Ì
Ì Ì – Bij Critical Illness vanaf het 2e jaar volgt een uitkering gebaseerd op het verzekerd kapitaal naar rato van het Ì
Ì Ì arbeidsongeschiktheidspercentage Ì
Ì Ì – Bij ongevallen:  - bij overlijden 1x het verzekerd kapitaal Ì
Ì Ì - bij blijvende invaliditeit 4x het verzekerd kapitaal Ì
Ì AO-ondergrens bij ongeval/ziekte Ì U bepaalt zelf vanaf welk AO-percentage u recht heeft op een uitkering bij een Critical Illness. Ì
Ì Ì Wij bieden de volgende mogelijkheden: 25, 35, 55, 80 Ì
Ì Acceptatieleeftijd Ì Vanaf 20 tot 55 jaar. Ì
Ì Eindleeftijd Ì Vanaf 55 jaar tot 65 jaar. Ì
Ì Arbeidsongeschiktheidscriterium Ì Beroepsarbeidsongeschiktheid/Passende arbeid Ì
Ì Contractduur Ì Vijf jaar (opslag 5% bij duur van 1 jaar). Ì
Ì Aantal risicoklassen Ì Vijf klassen. U wordt ingedeeld op basis van de aard van uw werkzaamheden. Ì
Ì Maximaal te verzekeren Ì € 50.000,- bij een Gelijkblijvend verzekerd kapitaal Ì
Ì Ì € 45.000,- bij een Geïndexeerd verzekerd kapitaal Ì
Ì Minimaal te verzekeren Ì Het minimum verzekerde bedrag ligt op € 2.500,-. Ì
Ì Critical Illness Ì Onder ernstige aandoeningen verstaan wij: hartinfarct, kanker, bypassoperatie, beroerte, nierfalen, hersentrauma, blindheid, Ì
Ì Ì doofheid, multiple sclerose of harttransplantatie. Ì

Ì gratis extra’s Ì
Ì Optierecht Ì De verzekeringnemer heeft het recht (‘optierecht’) om één jaar na de ingangsdatum en vervolgens telkens na één jaar, het Ì
Ì Ì verzekerd kapitaal met maximaal 10% te verhogen met een maximum van 15% per drie jaar, tegen de dan geldende tarieven Ì
Ì Ì en voorwaarden zonder nieuwe medische beoordeling. Ì
Ì Omzettingsrecht Ì Mogelijkheid om de verzekering om te zetten naar een ZelfstandigVerzekerd, zonder medische waarborgen. Ì
Ì Ì Dit kan 3 jaar na het afsluiten van de verzekering. U geeft dit aan bij de aanvraag van ZelfstandigVerzekerd Lite. Ì
Ì Premievrijstelling bij Ì Als u langer dan één jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent wordt de premiebetaling voor ZelfstandigVerzekerd Lite Ì
Ì arbeidsongeschiktheid Ì geheel of gedeeltelijk stopgezet. Ì

ZelfstandigVerzekerd Lite
Beknopt kenmerkenoverzicht

Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar 

geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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