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Informatie voor de klant

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.

992470(nov2019)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.
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1

Ziektekosten

1.1

Verzekerde onderdelen ziektekosten
De genoemde verzekerde bedragen gelden per verzekerde per verzekeringsjaar, tenzij anders
vermeld.
Verzekerde onderdelen ziektekosten
Omvang dekking
Ziekenhuis
Specialist
Geneesmiddelen
Homeopatische geneesmiddelen
Ziekenvervoer per ambulance
Huisarts
Hulpmiddelen
Nierdialyse
Psychiatrische zorg in een psychiatrische inrichting
Psychologische of psychiatrische zorg zonder opname in
een inrichting
Psychologische ondersteuning (zonder indicatie)
Alternatieve geneeswijzen
Zwangerschap en bevalling*
Verloskundige
Opname in ziekenhuis/kraaminrichting
Op medische indicatie
Opname in ziekenhuis/kraaminrichting
Zonder medische indicatie
Bevalling
Bevallingscoach
Kraamzorg (onder aftrek van € 125,- x aantal dagen in
ziekenhuis)
Reiskosten in geval van bevallinging in Nederland

Zwangerschap en bevalling in het eerste verzekeringsjaar
Vruchtbaarheidsbehandelingen
Abortus
Paramedische hulp
Fysiotherapie en oefentherapie
Logopedie, foniatrie
Dieetadvisering
Arts fleboloog
Ergotherapie
Camouflagetherapie
Podotherapie
Podotherapeutische zolen
Psoriasisdagbehandeling
Stottertherapie
Revalidatie
Niet-klinische revalidatie
Klinische revalidatie
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100%
100%
100%
100% tot max € 200,100%
100%
reglement hulpmiddelen
100%
max 365 dagen
max € 2.000,100% tot max € 300,max 20 consulten/behandelingen
max € 30,- per consult/behandeling
100%
100%
Vergoeding € 125,- p/d max 8 dagen of
100% in landen waar thuisbevalling niet
mogelijk is
100%
100% max € 200,€ 1.000,75% van de vliegkosten voor de vrouw.
Als er terug vliegkosten zijn voor de baby
dan worden deze 100% vergoed.
1e verzekeringsjaar in totaal max € 2.500,.
Niet gedekt
Niet gedekt
15 behandelingen per indicatie
100%
100% tot max € 200,100% tot max € 200,100% tot max € 200,100% tot max € 200,100% tot max € 200,100% eenmaal per drie jaar
20 behandelingen
100% tot max € 200,100% tot max € 2.500,
100% na toestemming van De Goudse
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Verzekerde onderdelen ziektekosten
Omvang dekking
Bijzondere rechten en aanspraken
Buitenlanddekking
Tussentijds verblijf in Nederland
Orgaantransplantaties (ook de donor) bij ongevallen
Second opinion
Preventief onderzoek

Geadviseerde reisvaccinaties
Sterilisatie
Verblijfskosten
Thuisverpleging door gediplomeerde
Repatriëring
Vliegreiskosten (lijn- of ambulancevliegtuig)
Repatriëring in verband met spoedeisende complicaties
tijdens de zwangerschap
Telecommunicatiekosten
Verlenging vliegticket
Verblijfskosten
Vervoer stoffelijk overschot
–d
 e kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de
woonplaats in Nederland
– de kosten van een binnenkist
–d
 e kosten van de voor het vervoer noodzakelijke
documentatie en handelingen
Opsporings- en reddingsacties

1.2

100%
100%
100%
100%
100% voor preventief onderzoek voor:
–– baarmoederhalsdarm, en
borstkankeronderzoek;
–– onderzoek van hart- en
bloedvaten;
–– prostaatonderzoek
100% tot max € 100,Malariaprofylaxen 75% tot max € 150,100%
€ 100,- per dag voor max 2 personen tot
max € 2.000,- per gebeurtenis
ten hoogste 8 uur per dag tot max 100 dagen
100%
100%
€ 125,- per gebeurtenis
€ 1.250,€ 100,- per dag
max € 2.000,- per gebeurtenis
Omvang dekking
tot maximaal 10.000,-

€ 25.000 per gebeurtenis

Tandheelkundige Hulp en Orthodontie
Er is geen eigen risico van toepassing op de dekking voor Tandheelkundige hulp en Orthodontie.
Vast onderdeel van de ziektekostenverzekering
Verzekerden tot 18 jaar hebben voor alle tandheelkundige behandelingen behalve esthetische
behandelingen standaard dekking tot € 375,- per jaar.
Verzekerden tot 21 jaar hebben een dekking voor orthodontie van maximaal € 2.000,- voor de
totale verzekeringsduur. Het corrigeren van een lip-, kaak- of verhemeltespleet wordt voor 100%
vergoed.
Optioneel onderdeel van de ziektekostenverzekering
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder kan er aanvullend een tandheelkundige dekking worden
gesloten. De vergoeding daarvan is 85% van de tandheelkundige kosten tot maximaal € 1.150,per verzekerde per jaar. Voor deze dekking geldt een extra premie, zie 1.3.
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Wat zijn tandheelkundige behandelingen?
Voorbeelden van tandheelkundige behandelingen die onder de dekking vallen zijn:
–– controles;
–– vullingen;
–– verdoving;
–– mondhygiëniste;
–– röntgendiagnostiek;
–– gedeeltelijke prothese;
–– kronen;
–– brugwerk;
–– implantaten
–– parodontologie;
Niet verzekerd zijn esthetische behandelingen. Orthodontie is voor verzekerden vanaf 21 ook niet
verzekerd.

1.3

Jaarpremies ziektekosten en tandheelkundige hulp
De premie stijgt per hoofdpremievervaldatum op het moment dat de verzekerde de volgende
leeftijdsgroep heeft bereikt. Het tarief kan aangepast worden aan de algemene kostenstijging van
de gezondheidszorg. Men betaalt kindpremie voor maximaal drie kinderen van 0 t/m 17 jaar.
Leeftijd

Jaarpremies Wereld exclusief de VS
(in euro’s)

Jaarpremies VS (in euro’s)

Kind
740,t/m 19
755,t/m 24
920,t/m 29
1.100,t/m 34
1.210,t/m 39
1.355,t/m 44
1.510,t/m 49
1.690,t/m 54
1.925,t/m 67
1.975,Eigen risico (in euro’s) per verzekeringsjaar*
Gezin
Alleenstaande
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
De premie voor dit onderdeel bedraagt € 300,- per persoon per jaar

2.335,2.215,2.625,3.265,3.965,4.665,4.960,5.250,6.415,7.775,500,250,-

*Het eigen risico is niet van toepassing op de rubrieken Tandheelkundige hulp, Repatriëring,
Vervoer stoffelijk overschot, Opsporings- en reddingsacties.
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2

Vervoer stoffelijk overschot
Deze rubriek dekt de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot terug naar Nederland.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
–d
 e kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de
woonplaats in Nederland
– de kosten van een binnenkist
–d
 e kosten van de voor het vervoer noodzakelijke
documentatie en handelingen
Jaarpremie (in euro’s)
De jaarpremie bedraagt 23,- per persoon

Omvang dekking
tot maximaal 10.000,-

N.B. Deze rubriek is automatisch meeverzekerd met rubriek 1 ziektekosten.
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3

Extra vliegreis
Deze rubriek dekt de onverhoopte extra vliegkosten in verband met terugroeping
naar Nederland.
Dekkingsoverzicht
Kosten van de extra vliegreis (inclusief luchthavenbelasting) in verband met terugroeping naar Nederland.
Omvang dekking
Voor schadevergoeding wordt uitgegaan van de kostprijs van een retourticket tot maximaal het door de
verzekerde opgegeven verzekerd bedrag.
Maximum vergoeding
Per bloed- of aanverwant zal maximaal éénmaal per periode van 12 maanden een uitkering verschuldigd zijn.
Jaarpremie
De premie bedraagt 5% van het opgegeven verzekerde bedrag per jaar.
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4

SOS-hulpverlening
Verzekerde onderdelen SOS-hulpverlening
Omvang dekking
Repatriëring
Vliegreiskosten (lijn- of ambulancevliegtuig)
Repatriëring in verband met spoedeisende complicaties
tijdens de zwangerschap
Telecommunicatiekosten
Verlenging vliegticket
Verblijfskosten
Vervoer stoffelijk overschot
–d
 e kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de
woonplaats in Nederland
– de kosten van een binnenkist
–d
 e kosten van de voor het vervoer noodzakelijke
documentatie en handelingen
Opsporings- en reddingacties
Dekkingsgebied
Werelddekking
Jaarpremies (in euro’s)
Verzekerde
Elke volgende verzekerde

100%
100%
€ 125,- per gebeurtenis
€ 1.250,€ 100,- per dag max € 2.000,- per
gebeurtenis
tot maximaal € 10.000,-

€ 25.000 per gebeurtenis
Zone B
Excl. Afrika
Incl. Afrika
Zone A
Zone B
159,176,131,148,Zone A

N.B. Deze rubriek is automatisch meeverzekerd met rubriek 1 ziektekosten.
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5

Arbeidsongeschiktheid
Deze rubriek biedt dekking voor zendingswerkers die, getroffen door
arbeidsongeschiktheid, kunnen terugvallen op een financiële tegemoetkoming.

5.1

Verzekeringsvorm
Verzekerd bedrag/uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AO):
–– gelijkblijvende premie, jaarrente en uitkering;
–– 3% stijgende premie, jaarrente en uitkering.

5.2

Uitkeringstabel
–– vanaf 45% arbeidsongeschiktheid

5.3

Eigen-risicotermijn
–– 365 dagen

5.4

Psychische aandoeningen
De uitkering stopt na maximaal 48 maanden als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van
psychische aandoeningen. Alleen dat deel van de uitkering dat wordt toegeschreven aan de
psychische aandoeningen wordt beëindigd. geldt alleen voor verzekeringen die zijn ingegaan op
of na 1 januari 2018.

5.5

Eindleeftijd
–– 65 jaar
–– 67 jaar

5.6

Beoordeling
Beroepsarbeidsongeschiktheid

5.7

Premie
Onderstaande tarieven gelden per € 1.000,- jaarrente.
Eindleeftijd 65
tot 20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar
27 jaar
28 jaar
29 jaar
30 jaar en ouder

Gelijkblijvend
€ 28,€ 30,€ 32,€ 34,€ 36,€ 39,€ 42,€ 46,€ 49,€ 53,€ 53,-
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3% stijgend
€ 49,€ 50,€ 51,€ 52,€ 53,€ 54,€ 55,€ 56,€ 57,€ 58,€ 59,-

Eindleeftijd 67
Gelijkblijvend
€ 32,€ 34,€ 36,€ 38,€ 41,€ 44,50€ 48,€ 52,€ 56,€ 60,€ 61,-

3% stijgend
€ 56,€ 57,€ 58,€ 59,50
€ 60,50
€ 61,50
€ 62,50
€ 64,€ 65,€ 66,€ 68,-
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6

Doorlopende reisbagage
Deze verzekering dekt schade aan bagage tijdens zaken- en privéreizen in het land
van tijdelijk verblijf en buiten het land van tijdelijk verblijf door verlies, diefstal
of vermissing.
De verzekerde bedragen gelden per polis per gebeurtenis.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
Foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur, sieraden,
juwelen, bijouterieën, horloges en andere kostbaarheden
van goud, zilver, platina of ander edelmetaal met
bijbehorende accessoires.
(Tele)communicatie-apparatuur
Computers, laptops, tablets en notebooks
Reisdocumenten
Bestaande prothesen, waaronder kunstgebitten, doch met
uitzondering van contactlenzen
Geld en geldwaardige papieren
Fietsen, invalide- en kinderwagens, surfmateriaal, opblaasof opvouwbare boten
Jaarpremie
De premie bedraagt € 33,- per € 1.000,- verzekerd bedrag
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Omvang dekking
25% van het verzekerde bedrag

250,500,Kostprijs
Kostprijs
250,250,-
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7

Rechtsbijstand
Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies en juridische bijstand door
juridisch deskundigen en advocaten, afhankelijk van de gekozen dekking.
Dekkingsoverzicht

Verzekerde bedragen
Basis

Verhaalsrechtsbijstand (in euro’s)
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Strafrechtsbijstand
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Contractrechtsbijstand (koop binnen EU)
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Cautie / waarborgsom
Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bijstand (in EU en USA)
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten in EU
Externe kosten in USA
Rechtsbijstand op het gebied van personen- en familierecht
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten

Excellent

Onbeperkt
12.500,-

Onbeperkt
12.500,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,25.000,-

Onbeperkt
25.000,25.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

Onbeperkt
12.500,5.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt

Onbeperkt
12.500,-

65,118,128,-

170,195,211,-

Jaarpremies rechtsbijstand (in euro’s)
Alleenstaande
Gezin zonder kinderen
Gezin met kinderen (jonger dan 21 jaar)
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8

Inboedel
Dit onderdeel is niet beschikbaar voor het Caraïbisch gebied.

8.1

Dekkingsoverzicht
De Inboedelverzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan de inboedel, afhankelijk van
de door de verzekerde gekozen dekking.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
Verzekerd is schade aan de inboedel in het omschreven gebouw door:
Brand, brandblussing, blikseminslag
Ontploffing
Enig gebrek of eigen bederf met brand of ontploffing als gevolg
Het vallen van lucht- en ruimtevaartuigen of voorwerpen daaruit
Diefstal na braak van buitenaf
Beperking kostbare objecten tot max 2.500,- per gebeurtenis per onderdeel:
– audiovisuele-, foto- en filmapparatuur
– sieraden en juwelen
Storm
Water, stoom, neerslag
Olie, rook, roet
Het breken van glas van aquaria en wandspiegels
Onvoorzien uitstromen van water uit aquaria
Aanrijding en aanvaring
Omvallen van kranen en heistellingen
Schade aan antennes
Elk van de onderstaande vergoedingen zijn verzekerd tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag,
mits deze het gevolg zijn van een gedekte oorzaak.
Honoraria en kosten van experts
Bereddingskosten
Braakschade
Schade aan o.a. schilder-, stuc- en witwerk, behang
Kosten wegens verblijf in hotel, pension of elders
Opruimingskosten

Jaarpremie
De jaarpremie bedraagt € 4,50 per € 1.000,- verzekerd bedrag.

8.2

Beperkingen
Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat De Goudse
afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt. In geen geval
wordt dekking verleend voor objecten van hout.

8.3

Beperkende voorwaarden
De maximale dekking voor lijfsieraden voor het inbraak-/diefstalrisico bedraagt € 2.500,-.
Indien een hoger bedrag moet worden verzekerd, dan geldt voor het meerdere een extra premie
van 15‰.
De maximale dekking voor audiovisuele-, foto- en filmapparatuur voor het inbraak-/diefstalrisico
bedraagt € 2.500,-. Indien een hoger bedrag moet worden verzekerd, dan geldt voor het meerdere
een extra premie van 15‰. Audiovisuele-, foto- en filmapparatuur zijn gedefinieerd als:
–– alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio- en televiesietoestellen,
videocamera’s, cd-/dvd- en platenspelers, band-, en video- en dvd-recorders;
–– alle soorten computerapparatuur, zoals personal computers, spel- en microcomputers;
–– foto- en filmapparatuur.

Zendelingenpakket
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Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen en dragers, zoals cd’s,
dvd’s, platen, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. Indien het te
verzekeren bedrag voor kostbare objecten hoger ligt dan € 5.000,- dient verzekerde
aankoopnota’s en/of een taxatierapport te overleggen.

8.4

Premiekorting
In verband met risicobeperkende omstandigheden worden de volgende premiekortingen
gegeven:
–– 10% voor een stenen pand met harde dekking;
–– 10% voor elektronische beveiliging;
–– 5% voor professionele bewaking.
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9

Opslag achterblijvende inboedel
De rubriek Opslag Achterblijvende Inboedel dekt de financiële gevolgen van schade aan
de achterblijvende inboedel in Nederland.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
Verzekerd is schade aan de inboedel in het omschreven gebouw door:
Brand, brandblussing, blikseminslag
Ontploffing
Het vallen van lucht- en ruimtevaartuigen of voorwerpen daaruit
Storm
Water, stoom, neerslag
Olie, rook, roet
Diefstal, of een poging daartoe
Vandalisme door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen (na braak van buitenaf)
Aanrijding en aanvaring
Omvallen van kranen en heistellingen
Schade aan antennes
Elk van de onderstaande vergoedingen zijn verzekerd tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag,
mits deze het gevolg zijn van een gedekte oorzaak.
Bereddingskosten
Honoraria en kosten van experts
Opruimingskosten
Kosten van noodvoorzieningen

Jaarpremie (indicatie)
De jaarpremie van de rubriek Opslag Achterblijvende Inboedel bedraagt voor:
Professionele opslag (bijv. bij een verhuisbedrijf)
€ 2,- per € 1.000,- verzekerd bedrag
Bewoond woonhuis
€ 2,60 per € 1.000,- verzekerd bedrag

Maximum verzekerd bedrag
Acceptatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag zijn aan De Goudse voorbehouden.
Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat De Goudse
afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt. In geen geval
wordt dekking verleend voor objecten van hout.
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10 Instrumenten (en kostbaarheden)
De rubriek Instrumenten (en kostbaarheden) dekt de financiële gevolgen van schade,
verlies, diefstal, vermissing van de verzekerde zaken.
Jaarpremie
De jaarpremie bedraagt € 25,- per € 1.000,- verzekerd bedrag.

Maximum verzekerd bedrag
Acceptatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag zijn aan De Goudse voorbehouden.
Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat De Goudse
afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt.
N.B.: Alleen aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.
Voor de onderdelen extra vliegreis, rechtsbijstand, inboedel, instrumenten (en kostbaarheden)en
particuliere aansprakelijkheid zal assurantiebelasting in rekening worden gebracht.
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11 Particuliere aansprakelijkheid
De rubriek Particuliere Aansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen van:
–– personen (letsel en overlijden);
–– goederen van anderen dan de verzekerde(n) (beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan).

11.1

Eigen risico
Voor de rubriek Particuliere Aansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis
voor de Verenigde Staten en Canada en € 22,- per gebeurtenis indien de schade gebeurtenis in de
overige landen heeft plaatsgevonden.

11.2

Maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis
€ 500.000,€ 1.000.000,Jaarpremies (in euro’s)

Omvang dekking
500.000

Woonachtig buiten USA/Canada
Eigen risico € 22,Gezin/samenwonend
Alleenstaande
Woonachtig in USA/Canada
Eigen risico € 225,Gezin/samenwonend
Alleenstaande
Toeslag meeverzekeren eigen woning in Nederland

Zendelingenpakket
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1.000.000

45,36,-

56,45,-

84,68,-

104,84,-

12,-

12,-
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12 Ongevallen
Ook in het buitenland kunnen de gevolgen van een ongeluk ernstig zijn: blijvende
invaliditeit of in het ergste geval overlijden. Een ongevallenverzekering kan de financiële
gevolgen van het ongeval opvangen.
Gezinsongevallen (verzekerde bedragen in euro’s)
Verzekerde(n)
Overlijden
Blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit maximaal
Daguitkering niet werkende partner bij ziekenhuisopname
Jaarpremies gezinsongevallen (in euro’s)
Gezin met kinderen
Gezin zonder kinderen
Alleenstaand met of zonder kinderen

Zendelingenpakket
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Combinatie 1

Combinatie 2

Combinatie 3

5.000,50.000,20,-

10.000,87.500,20,-

20.000,125.000,20,-

135,100,85,-

223,167,139,-

312,234,193,-
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13 Persoonlijke ongevallen
Ook in het buitenland kunnen de gevolgen van een ongeluk ernstig zijn: blijvende
invaliditeit of, in het ergste geval overlijden. Een ongevallenverzekering kan de
financiële consequenties van dit leed verzachten. Tijdens verblijf buiten Nederland is ook
dekking voor ongevallen, die het gevolg zijn van molest.
Jaarpremie
Overlijden
Blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit

Zendelingenpakket
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€ 1,- per € 1.000,- verzekerd bedrag per jaar.
€ 1,- per € 1.000,- verzekerd bedrag per jaar.

pag 18/19

14 Overig
14.1

Leeftijdsgrens
De verzekering loopt, zolang de verzekerde niet opzegt, minimaal tot de laatste dag dat
de verzekerde 67 jaar is. Daarna is de verzekering jaarlijkse opzegbaar door De Goudse.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt door tot de dag dat de verzekerde 65 jaar wordt.
Kinderen kunnen worden meeverzekerd tot de laatste dag dat ze 21 jaar zijn of tot het moment
dat zij in het huwelijk treden. Aansluitend kunnen ze op hun eigen naam een verzekering afsluiten
zonder medische vragen.
N.B.: Alleen aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

14.2

Assurantiebelasting
Voor de verzekeringen extra vliegreis, rechtsbijstand, inboedel, instrumenten (en kostbaarheden)en
particuliere aansprakelijkheid zal assurantiebelasting in rekening worden gebracht.

14.3

Meer weten?
Wilt u meer weten over uw Zendelingenpakket? Neem dan contact op met De Goudse via
0182 - 544 916 of expat@goudse.com.

Zendelingenpakket

Premie- en dekkingsoverzicht
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