BALENS
Gespecialiseerde Assurantiemakelaar
Klantenservice in Nederland: Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC Amsterdam.
Gratis telefoon: 0800 022 0932
Website: w w w . b a l e n s v e r z e k e r i n g e n . n l
E-mail: i nf o@ b al e n sv e r ze k e ri n g e n . nl

Individuele Ongevallen- en Arbeidsongeschiktheidsdekking
Algemene Beroepen Nederland ZZP'ers
Dekkingsonderdeel

Individuele Ongevallen en Arbeidsongeschiktheid: Limieten
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Optie 5

Optie 6

Optie 7

Overlijden

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Permanente totale arbeidsongeschiktheid

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Verlies van gezichtsvermogen /
Gehoor in beide oren / Spraak
/ Ledematen

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€75.000

€100.000

Tijdelijke totale
arbeidsongeschiktheid –
per week

€100 p/w

€200 p/w

€300 p/w

€400 p/w

€500 p/w

€750 p/w

€1000 p/w

Uitkeringsperiode – in weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

104
weken

Categorie 1 &2

7 dagen

7 dagen

7 dagen

7 dagen

7 dagen

21 dagen

21 dagen

Categorie 3, 4 & 5

14 dagen

14 dagen

14 dagen

14 dagen

14 dagen

21 dagen

21 dagen

Categorie 1

€202,50

€390,-

€577,50

€765,-

€952,50

€1.421,25

€1.890,-

Categorie 2

€215,-

€415,-

€615,-

€815,-

€1.015,-

€1.515,-

€2.015,-

Categorie 3

€230,-

€445,-

€660,-

€875,-

€1.090,-

€1.627,50

€2.165,-

Categorie 4

€255,-

€495,-

€735,-

€975,-

€1.215,-

€1.815,-

€2.415,-

Categorie 5

€280,-

€545,-

€810,-

€1.075,-

€1.340,-

€2.002,50

€2.665,-

Periode eigen risico

Totale Jaarlijkse
Premie
inclusief €15
administratiekosten

Selecteer a.u.b. een optie

"We care for the carers"
Established in 1950, authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
Balens Ltd has passport rights for conducting insurance transactions within the Member States of the European Community.
Registered with the AFM (Financial Markets Authority) under number 12,038,998.
Balens Ltd acting as Balens, registered in England and Wales under number 4931050.
Registered office & Administration: Bridge House, Portland Road, Malvern, Worcestershire, WR14 2TA, UK.
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Individuele Ongevallen en Arbeidsongeschiktheidsdekking Verklaring
(Algemene Beroepen)
Titel: _______________________________
Naam + Voornamen: ______________________________

E-mail: __________________________________
Telefoon: ________________________

_______________________________________________
Adres + postcode: ____________________

Geboortedatum:_________________

_______________________________________________
Wat is uw beroep / vakgebied? Zie onderstaande lijst ______________________________________________
Wat is uw netto jaarlijks inkomen? ________________________________________________________
Gewenste optie: _________________
Let er a.u.b. op dat deze Individuele Ongevallen- en Arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen beschikbaar is voor personen die
voldoen aan de volgende criteria*:
• U bent geen Therapeut / Gezondheidsprofessional
• U bent woonachtig in Nederland/ u bent Nederlands staatsburger
• U reist niet naar een van onze uitgesloten landen of een ander land dat zich in onrust, burgeroorlog of oorlog bevindt.
Neemt u a.u.b. contact met ons op om de actuele lijst van uitgesloten landen te krijgen
• De te verzekeren persoon is nooit eerder geweigerd of onder special voorwaarden geaccepteerd voor een individuele
ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering
• U bent geen professioneel sporter, motorkoerier, taxichauffeur, niet in militaire dienst (inclusief politie en/of brandweer),
offshore werknemer, veiligheidspersoneel, entertainer / beroemdheid / danser, of visserman
• Uw werk is niet afhankelijk van het bezit van een medische gezondheidsverklaring
• U heeft geen werk of bezigheid waarbij u hoger dan 10 meter in de lucht verkeert
*Indien u niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is dekking soms nog wel mogelijk op speciale aanvraag – e-mail:
info@balensverzekeringen.nl
Belangrijke informatie over de polis:

•
•

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze polis.
De uitkering die voor Tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid wordt geboden, zal maximaal het verzekerde
bedrag zijn of 100% van het netto weekloon van de verzekerde persoon zijn gedurende de twaalf maanden
direct voorafgaand aan enige claim, welke de laagste is.
• Voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid geldt de definitie beroepsarbeidsongeschiktheid, dus een
onvermogen als gevolg van ziekte of ongeval om het op uw polis vermeldde beroep uit te oefenen.
• Alle dekkingen zijn onderworpen aan een clausule over eerdere aandoeningen / standaard Accident &
Health Underwriting Ltd (AHU, de assuradeur) bewoordingen:
Deze verzekering sluit alle claims uit die het resultaat zijn van fysieke of mentale aandoeningen of
beperkingen van een terugkerende of chronische aard waaraan de verzekerde persoon lijdt en waarvan
bekend was dat deze eraan leed voorafgaand aan de aanvang van deze verklaring of voor de datum van
een toevoeging aan deze verklaring, welke het laatste is.
• Psychiatrische, geestelijke en zenuwaandoening zijn niet gedekt door deze verzekering. Dit geldt ook voor
angststoornissen en/of depressie.
• Maximale leeftijd bij aanvang - 64 jaar.
• Maximale leeftijd bij vernieuwing – 70 jaar (afhankelijk van bevestiging van AHU Ltd).
Ik kan bevestigen dat ik alle bovenstaande termen, voorwaarden, polisdekkingen en uitsluitingen heb gelezen en
begrepen. Hierbij verklaar en garandeer ik dat de bovenstaande verklaringen en bijzonderheden in alle opzichten
volledig en waar zijn en dat ik geen feiten heb weggelaten of fout heb weergegeven.
Handtekening aanvrager: ________________________________________ Datum: _________________
Stuur uw formulier a.u.b. naar: info@balensverzekeringen.nl of per post naar ons adres in Amsterdam.
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Classificatie beroepen
Categorie 1
Accountant
Architect
Kunstnijverheidlessen
Auditor
Advocaat
Boekhouder
Administratief medewerker
Directeur (bedrijf, niet manueel werk)
Consultant
Computer consultant
Computerprogrammeur
Jurist
(specialist
huizenmarkt,
commercieel
eigendomsrecht)
Makelaar
Financieel adviseur

Fondsenwerver
Tuinarchitect
Grafisch ontwerper
Verzekeringsmakelaar
Binnenhuisarchitect
Jurist
Projectmanager
Procureur
Belastingadviseur
Vertaler
Penningmeester
Webdesigner
Huwelijksplanner
Schrijver

Categorie 2
Kunstenaar
Banketbakker
Taxateur (gebouwen)
Kinderentertainer
Reisbegeleider/vertegenwoordiger
Dansdocent (alleen lesgeven)
Dramadocent (alleen lesgeven)
Schminken

Bloemist
Health & Safety scholing/training consulent
Muziekdocent
Party Planner
Winkelbediende (Confectie / Detailhandel / etc)
Chirurg
Landmeter
Docent/leraar

Categorie 3
Bakker
Taxateur (Architect)
Makers en installateurs van jaloezieën en gordijnen
Bouwinspecteur
Touringcarondernemer
Voertuigenschoonmaker
Autowasserij
Conciërge (Uitgezonderd woningonderhoud)
Tapijtreinigers
Catereraar (op locatie, mobiel)
CCTV Installateurs (alleen particuliere woningen /
max. hoogte 10m)
Beëdigd/erkend ingenieur
Chauffeurs
Kok/chef
Interieurverzorging, (alleen detailhandel, kantoren &
huishoudens)
Ambachtslieden
Versie september 2016

Tandarts
Hondensalon
Hondenuitlaatservice
Kleermaker
Garage medewerkers
Hovenier (uitgezonderd bomen kappen / vellen /
boomchirurgie)
Slotenmaker
Marktkoopman
Melkboer
Verpleegster
Schilders en decorateurs
Restauranthouder
Dierenarts
Ober
Glazenwasser (begaande grond & verlengingspaal,
max. hoogte 10m)

Categorie 4
Alarminstallateur (alleen huishoudens, max. hoogte
10 m)
Audiovisuele installatie (alleen huishoudens, max.
hoogte 10m.)
Slager
Conciërge (inclusief onderhoud gebouwen)
Tapijtlegger
Timmerman / meubelmaker, schrijnwerker
Dubbele beglazing installateurs
Afvoer- en rioolreiniging
Elektricien
Tuinman

Klusjesman
Hoveniers (uitgezonderd bomenchirurgie)
Vrachtwagenchauffeur
Kantoor- en winkelinstallateurs
Monteur
Stukadoren/ Gipsplaten /Verlaagd plafond
Sanitair/Verwarming
Onderhoud gebouwen
Taxichauffeur
Magazijnwerker

Categorie 5
Agrarische aannemer
Scheepsbouw
Metselaar
Bouwvakker
Timmerman - incl. dakbedekking tot 50% alleen bij
huishoudens (max. hoogte 10m) (zonder vaste
houtbewerkingmachines)

Grondwerkers
Goten, dakrand en façade-werker
Feesttent verhuur / opzetten
Sanitair/Verwarming incl. installatie zonnepanelen
Satelliet /TV antenne-installateur
(alleen huishoudens / max. hoogte 10m)
Zonnepanelen en wind turbine-installatie
(alleen huishoudens / max hoogte 10 m.)
Zonnepaneelinstallateur
(alleen huishoudens / max. hoogte 10m)

Landbouwarbeider
Verhuizer
Bouwvakkers algemeen - incl. 20% dakwerk, alleen
bij huishoudens (max. hoogte 10m)

Te verwijzen beroepen
Componist
Koerierdienst
Muzikant (Band)

Muzikant (Solist)
Fotograaf
Chauffeur bestelwagen

Wees u ervan bewust dat dit geen volledige beroepenlijst is. Indien u uw beroep niet ziet
in de bovenstaande lijst, neem dan a.u.b. contact op met Balens.
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