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Informatie voor de ondernemer

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.
Nu heeft De Goudse zo’n 800 medewerkers
en een omzet van ruim 728 miljoen euro.
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.
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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.
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Kandidaat-verzekerde
De persoon van wie de arbeidsongeschiktheid bij ons ter verzekering wordt aangeboden.

Wat is verzekerd?
De voorlopige dekking biedt dekking voor arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval. De dekking wordt afgegeven ter overbrugging van de
acceptatieperiode. Het begrip ongeval is omschreven in de begrippenlijst van de Aanvullende
Voorwaarden Ondernemers-AOV.

Wat is de omvang van de voorlopige dekking?
Wij verlenen dekking overeenkomstig de voorwaarden en hoogte van het verzekerd bedrag,
van de bij ons aangevraagde verzekering tenzij daar hier van afgeweken wordt.

Bestaande afwijkingen
Zijn de gevolgen van het ongeval vergroot door een ziekte, een geestelijke toestand of een
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van kandidaat-verzekerde, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben,
indien de kandidaat-verzekerde gezond zou zijn geweest of geen afwijking zou hebben gehad.
Voor zover een bestaande ziekte, een geestelijke toestand of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van kandidaat-verzekerde door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor
geen uitkering verleend.

Wat is de duur van de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking gaat in op de datum van ontvangst van de aanvraag en duurt maximaal
90 dagen.

Wanneer eindigt de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking eindigt op de dag voor de dag dat de Ondernemers-AOV aanvangt.
Als wij de verzekering niet of niet op normale voorwaarden accepteren dan eindigt de
voorlopige dekking op de dag na de dag dat wij de afwijzing of het acceptatievoorstel aan de
assurantieadviseur en/of de kandidaat-verzekerde hebben verzonden.
Als de kandidaat-verzekerde binnen 21 dagen na verzending het acceptatievoorstel accepteert
dan loopt de voorlopige dekking door tot de ingangsdatum van de verzekering maar maximaal
90 dagen na de ingangsdatum van de voorlopige dekking.
Als er recht op uitkering bestaat op grond van de voorlopige dekking dan eindigt dit recht als de
kandidaat-verzekerde het acceptatievoorstel niet of niet binnen 21 dagen, nadat het acceptatie
voorstel aan de assurantieadviseur of kandidaat-verzekerde is verzonden, accepteert.
Als wij om een medische keuring of nadere informatie vragen, en deze wordt niet binnen
30 dagen na het verzoek ondergaan respectievelijk aangeleverd, vervalt de voorlopige dekking.
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Intrekking van de voorlopige dekking
Binnen de periode van 90 dagen hebben wij het recht de voorlopige dekking zonder opgaaf
van de reden(en) in te trekken op een door ons te bepalen tijdstip. De intrekking melden wij
schriftelijk aan de assurantieadviseur en/of de kandidaat-verzekerde.

Verplichting na een ongeval
Kandidaat-verzekerde laat ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, telefonisch
of schriftelijk weten dat er sprake is van een ongeval. Het niet nakomen van deze verplichting
kan tot gevolg hebben dat wij geen uitkering doen.

Verplichtingen gedurende de acceptatieperiode
De kandidaat-verzekerde verleent alle medewerking om het acceptatieproces te bespoedigen.
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