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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale
verzekeringsmaatschappij. Vanuit
ons kantoor in Middelburg werken wij
uitsluitend samen met onafhankelijke
verzekeringsadviseurs, omdat die u het
beste advies kunnen geven. Wij bieden
verzekeringen voor zowel ondernemers
als particulieren, waaronder speciale
oplossingen voor agrarische bedrijven.
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Door samenwerking met regionale
partners kunnen wij de risico’s en de
verzekeringswensen van onze klanten
goed inschatten. En dat merkt u aan
de kwaliteit en het maatwerk van onze
producten.

Ondernemers-AOV

Voorwaarden voorlopige dekking
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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