Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
van De Goudse
Toelichting bij
validiteitsverklaring

Voor de verzekerde

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.

771011(jul.2021)a

Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
van De Goudse
Toelichting bij validiteitsverklaring
Toelichting validiteitsverklaring voor een:
– arbeidsongeschiktheidsverzekering
– levensverzekering met dekking voor arbeidsongeschiktheid

Algemeen
Als u een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering wilt afsluiten of wijzigen, heeft
De Goudse informatie nodig over uw gezondheid. U vult hiervoor een validiteitsverklaring of
gezondheidsverklaring in en/of neemt deel aan een medisch onderzoek. Deze informatie gaat
over de validiteitsverklaring.

Waarom een validiteitsverklaring?
De Goudse vraagt informatie over uw gezondheid. U vult uw persoonlijke en medische informatie
in op de validiteitsverklaring. Daarna stuurt u die rechtstreeks aan de medische dienst. De
medisch adviseur of een medewerker van de medische dienst beoordeelt uw medische gegevens.
Daarna geeft de medisch adviseur een advies aan De Goudse.

Stuurt u de validiteitsverklaring niet op?
Dan kunt u niet deelnemen aan de verzekering, of kan de aangevraagde wijziging niet doorgaan.

Validiteitsverklaring invullen
Vul zelf de validiteitsverklaring in. Laat die niet invullen door uw verzekeringsadviseur of iemand
anders! Het is belangrijk dat u op alle vragen een juist en volledig antwoord geeft. Dat bent u
verplicht. Dat heet uw ‘mededelingsplicht’. Daarmee voorkomt u dat:
– de afhandeling van de aanvraag vertraging oploopt;
– De Goudse de verzekering stopt;
– De Goudse geen uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid;
– De Goudse geen uitkering geeft bij overlijden;
– De Goudse een ontvangen uitkering terugvraagt;
– u een registratie krijgt in frauderegisters van verzekeraars.
Overal waar we ‘u’ schrijven bedoelen we de verzekerde: de persoon wiens gezondheid verzekerd
wordt.

Wat gebeurt er met uw medische informatie?
De medisch adviseur van De Goudse beoordeelt uw medische informatie. En bewaart die in een
medisch dossier. De medisch adviseur heeft geen toegang tot uw andere medische dossiers,
bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar.

Wie kan uw medische informatie zien?
Informatie over uw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers
van de medische dienst mogen uw informatie zien. En de medisch adviseur van een
herverzekeringsmaatschappij.
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Wat wel en niet mag met betrekking tot het verwerken van uw medische informatie leest u in:
– de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars;
– het Protocol Verzekeringskeuringen.
U vindt deze publicaties op Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen (verzekeraars.nl).

Het advies van de medisch adviseur
Waaruit bestaat het advies?
De medisch adviseur van De Goudse schat uw gezondheidssituatie in. Op basis daarvan geeft
hij een medisch advies aan De Goudse. Meestal zal hij adviseren om u op normale voorwaarden
te accepteren. Heeft u één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kan dit leiden tot een
volledige medische beoordeling door onze medisch adviseur.

Uw rechten en plichten
Uw persoonsgegevens
Vraagt u een (wijziging van uw) verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur uw medische
informatie in een dossier. U heeft het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het recht op
inzage. U kunt ook om een kopie vragen. Dit heet recht op afschrift. Wilt u uw medisch dossier
laten aanpassen omdat er fouten in staan? Dan kunt u dat aan De Goudse vragen. Dat heet recht
op correctie. U heeft ook recht op verwijdering. U kunt De Goudse vragen uw medisch dossier te
vernietigen. Dit laatste geldt alleen als u de verzekering (nog) niet heeft afgesloten. Er gelden wel
voorwaarden voor het correctierecht en het recht op verwijderen.

U heeft rechten…
– U mag uw medisch dossier bij De Goudse altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies
uit.
– U mag uw aanvraag of wijzigingsverzoek opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als
De Goudse die afwijst.

…en plichten
– U vult de validiteitsverklaring zelf in. Dat doet u juist en volledig.
– U geeft veranderingen in uw gezondheid meteen door. Dat doet u totdat uw verzekering (of de
aangevraagde wijziging) definitief is.
– Vraagt u een verzekerd bedrag aan boven de vragengrens, dan beantwoordt u vragen over
erfelijkheidsonderzoek. U doet dit alleen als De Goudse erom vraagt. Meer hierover leest u
verderop bij ‘Vragen over erfelijkheid’.

Veranderingen in uw gezondheid
Verandert uw gezondheid?
U vult de validiteitsverklaring in. De medisch adviseur beoordeelt die en geeft advies aan
De Goudse. Soms zit er een paar weken tussen uw aanvraag en de ontvangst van de polis.
Intussen kan uw gezondheid beter of slechter worden. Geef dit dan direct door aan de medisch
adviseur van De Goudse. Dit is uw mededelingsplicht. Geeft u de verandering niet door? Dan heeft
dit misschien gevolgen. U leest meer hierover onder het kopje ‘Wat moet u vertellen?’.
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Let op!
Heeft u van De Goudse een polis gekregen? Of een acceptatiebewijs of definitieve bevestiging?
Dan is uw verzekering definitief afgesloten. Soms accepteert De Goudse u voorlopig. Dan bent u
nog niet definitief verzekerd. U moet eventuele veranderingen in uw gezondheid doorgeven totdat
de verzekering (of de aangevraagde wijziging) definitief is.

Vragen over erfelijkheid
Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren of onderzoeken. In de wet staat welke
beperkingen hiervoor gelden. Deze beperkingen gelden alleen voor verzekeringen onder een
bepaald bedrag: de vragengrens. De actuele vragengrens leest u op:
vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring. Bij een erfelijkheidsonderzoek wordt
gekeken of u een aanleg heeft voor een erfelijke ziekte. Heeft u al eens een erfelijkheidsonderzoek
gehad? Maar is het verzekerd bedrag van uw verzekering lager dan de vragengrens? Dan hoeft u
de uitkomst van dit onderzoek niet te melden. U hoeft ook niet te melden dat u dit onderzoek heeft
ondergaan of een preventieve behandeling of operatie heeft gehad. De vragen in de
validiteitsverklaring die hierop van toepassing zijn hoeft u dan niet te beantwoorden.

Verzekert u zich voor een bedrag boven de vragengrens?
Als u een verzekering wilt afsluiten met een bedrag boven de vragengrens mogen verzekeraars
vragen stellen over erfelijke ziekten van uzelf of uw familie. Ook mogen ze vragen naar de
resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek en naar preventieve maatregelen die u
heeft genomen (zoals een preventieve operatie). Van toepassing zijn de vragen hierover in de
validiteitsverklaring moet u wel beantwoorden.

Wat moet u altijd wél melden, ook bij een bedrag onder de vragengrens?
Heeft u klachten of verschijnselen van een erfelijke ziekte? Dan moet u vragen hierover in de
validiteitsverklaring wel beantwoorden, ook als u een verzekering wilt afsluiten met een bedrag
onder de vragengrens.
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