Bijzondere polisvoorwaarden
Ernstig Ziek Worden GGZW3-2014/02
Je krijgt een ernstige ziekte. Of staat voor een ingrijpende operatie met een lang herstel. Je hebt daardoor te maken met
een levensbedreigende situatie. Dan krijg je met deze verzekering eenmalig een bedrag uitgekeerd. Te besteden zoals
jou dat het beste uitkomt.
Goed om te weten
Niet alle ernstige ziektes zijn verzekerd. Alleen de ziektes en ingrijpende operaties die in deze voorwaarden zijn
genoemd. Deze komen het meeste in Nederland voor. Van deze ernstige ziektes zijn niet alle vormen verzekerd.
In deze voorwaarden lees je precies wat wel en wat niet verzekerd is.
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Artikel 1

Wat bedoelen we met …?

In de polis en in de voorwaarden verstaan we onder:

je of jij

De persoon die de verzekering afsluit. Dit is ook de persoon die
verzekerd is.

wij of ons

iQ Assuradeuren B.V., www.iqassuradeuren.nl, handelend onder de
naam GoedGenoeg namens volmachtgever en risicodrager Leidsche
Verzekering Maatschappij N.V., www.leidscheverzekeringen.nl.
De persoon die op grond van deze polisvoorwaarden recht heeft op
de uitkering van deze verzekering.

begunstigde
ernstige ziekte

De aandoeningen en ingrijpende operaties die je leest in artikel 4 van
deze voorwaarden.

maximaal te verzekeren bedrag

Het bedrag waarvoor jij je maximaal kan verzekeren bedraagt
€ 50.000,- .

medisch adviseur

De arts die ons medisch advies geeft. Deze arts is bevoegd zoals
blijkt uit de BIG-registratie en woont in Nederland.

Artikel 2

Wanneer ben je verzekerd?

2.1

Deze verzekering geldt 24 uur per dag voor een ziekte over de hele wereld.

2.2

Je bent pas verzekerd vanaf het moment dat:

je ons de eerste premie hebt betaald;

de eigen risicoperiode van 90 dagen voorbij is.

Artikel 3

Hoe stellen wij de premie vast?

3.1

Als we de premie voor deze verzekering berekenen, houden we onder andere rekening met:
a) je leeftijd;
b) of je rookt of niet;
c) de hoogte van het verzekerde bedrag;
d) de risicopremie. Deze premie is afhankelijk van het risico dat wij lopen. Deze risicopremie stijgt per jaar,
naarmate je ouder wordt.

3.2

Welke premie jij moet betalen, lees je in de polis.
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Artikel 4

Wat is een ernstige ziekte?

Met deze verzekering krijg je een eenmalige uitkering als een arts vaststelt dat je een ernstige ziekte hebt. Deze arts is
bevoegd zoals blijkt uit de BIG-registratie.
Onder ernstige ziekte verstaan wij de volgende aandoeningen en ingrijpende operaties: kanker, hartinfarct, beroerte,
bypassoperatie, nierfalen en orgaantransplantatie. Hiervan zijn niet alle vormen verzekerd. Hieronder beschrijven we
welke vormen wel en niet verzekerd zijn.

4.1

Kanker
Je hebt een kwaadaardige tumor. Dat is een
tumor die een abnormale groei vertoont, uitzaait
naar andere delen van het lichaam en gezond
weefsel vernietigt. Om de ziekte te behandelen,
heb je een of meer operaties, radiotherapie of
chemotherapie nodig. De diagnose moet
worden bevestigd door een geldig pathologisch
rapport en een rapport van een bevoegd
specialist, zoals blijkt uit de BIG-registratie.
Voor de volgende vormen van kanker ben je
niet verzekerd:
a) alle tumoren die:
- goedaardig;
- pre-maligne;
- of carcinoma in-situ zijn;
b) alle melanoma huidkankers kleiner dan of
gelijk aan 1 mm in dikte
c) alle non-melanoma huidkankers;
d) alle fasen van prostaatkanker die vallen
onder T1N0M0
e) alle vroege vormen van schildklierkanker. De
tumoren hebben een doorsnee kleiner dan 2
cm.
f) alle vormen van kanker in combinatie met
een HIV infectie.
Weet je niet precies welke vorm of fase van
kanker bij jou is geconstateerd? Vraag het dan
na bij je arts.

4.2

Hartinfarct
Een deel van de hartspier sterft af, omdat er
niet genoeg bloed gaat naar dit gebied. Dat
komt door een vernauwing of verstopping van
de kransslagader. Een specialist stelt de
diagnose. De diagnose moet voldoen aan de
volgende 3 criteria:
1.
2.

3.

een bevoegd arts moet de diagnose van
een acuut hartinfarct hebben vastgesteld;
de arts ziet veranderingen op het
electrocardiogram die zijn toe te wijzen aan
het infarct zoals je leest in het eerste
criterium;
je hebt een verhoging van infarct specifieke
stoffen in het bloed. Dit is een verhoging
boven normale waarden.

Voor de volgende hartproblemen ben je niet
verzekerd:

angina pectoris;

alle andere problemen van het hart of
de kransslagader.
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4.3

Beroerte
Een beroerte ontstaat door een blokkade van een bloedvat in de hersenen. Door een beroerte sterft
hersenweefsel onomkeerbaar af. De beroerte leidt direct tot blijvend slecht neurologisch functioneren. Er is
sprake van slecht functioneren als je voortaan hulp nodig hebt bij een of meer algemene dagelijkse
levensverrichtingen. Dus bij taken als eten, lopen, aankleden, wassen, in en uit bed komen. Dit stelt de
neuroloog vast tijdens een lichamelijk onderzoek. Hij voert dit onderzoek minimaal drie maanden na je
beroerte uit. De diagnose wordt ondersteund door een CT-scan van de hersenen. De beroerte moet zichtbaar
zijn op deze CT-scan.
Je bent niet verzekerd voor:



4.4

transient ischemische attacks (TIA);
hersenletsel (beschadiging) door een ongeval. Bypassoperatie

Bypassoperatie
Je hebt een hartoperatie, waarbij de borstkas wordt geopend. Deze operatie heb je nodig om een vernauwing
of verstopping van een of meer kransslagaders te corrigeren met een bypass (omleiding). Je moet een
röntgenfoto (angiografie) van de aandoening van de kransslagader overleggen. Deze moet voor de operatie
zijn gemaakt.
Je bent niet verzekerd voor:



dotteren (Percutane Transluminale Coronair Angioplastiek of PTCA);
alle andere behandelingen waarbij een katheter wordt ingebracht in een bloedvat.

4.5

Nierfalen (eindstadium)
Onder nierfalen verstaan we totale en onomkeerbare uitval
van beide nieren. Je hebt constant nierdialyse nodig. Een
gecertficeerde nefroloog stelt deze diagnose.

4.6

Orgaantransplantatie
Het ondergaan van een transplantatie van beenmerg of een long, lever, nier, een volledig hart of alvleesklier.
De transplantatie is noodzakelijk om het onomkeerbare falen van het desbetreffende orgaan- of beenmerg te
behandelen. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de behandelend specialist.

Artikel 5

Wat doe je als je een ernstige ziekte hebt?

5.1

Heb je een ernstige ziekte gekregen? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij ons. Dit doe je uiterlijk binnen 28
dagen nadat de diagnose is gesteld.

5.2

Je geeft onze medisch adviseur zo snel mogelijk alle informatie die wordt gevraagd over jouw ernstige ziekte.
Je zorgt ervoor dat de informatie volledig en juist is.

5.3

Wij kunnen je vragen ons een medische machtiging te geven. Hiermee kan de medisch adviseur inlichtingen
opvragen bij jouw arts. Deze informatie is nodig om te beoordelen of je aanspraak op een uitkering hebt.

5.4

Je komt je verplichtingen in dit artikel goed na. Doe je dat niet? Dan heb je de kans dat je geen uitkering krijgt
of dat wij de verzekering meteen opzeggen. Hoe groot is die kans? Dat hangt af van de verplichting die jij niet
bent nagekomen.

Artikel 6

Wanneer krijg je een uitkering?

6.1

Je krijgt een uitkering als tijdens de looptijd van de verzekering een ernstige ziekte bij jou wordt vastgesteld. Dat
beoordelen we onder meer op basis van de informatie van jouw arts. Deze arts is bevoegd zoals blijkt uit het
BIG-register. Na ontvangst van de informatie krijg je zo snel mogelijk bericht van ons.

6.2

Hebben wij extra informatie nodig om goed te kunnen bepalen of je een uitkering krijgt? Dan kan onze medisch
adviseur aanvullende inlichtingen of bewijzen aan je vragen, of (laten) inwinnen bij jouw arts. Dat doen we als
dat nodig is om vast te stellen of je recht hebt op een uitkering.

6.3

Om een uitkering te kunnen krijgen, ben je 28 dagen nadat de diagnose is gesteld nog in leven.

6.4

Wordt binnen de eigen risicoperiode van 90 dagen nadat je de verzekering hebt afgesloten de diagnose van
een ernstige ziekte vastgesteld? Dan krijg je geen uitkering.
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6.5

Heb je inderdaad recht op een uitkering? Dan maken wij de uitkering binnen 30 dagen aan jou over. Je krijgt het
verzekerde bedrag in één keer van ons. Dit is het bedrag dat je leest in de polis.

6.6

Heb je van ons een uitkering gekregen volgens deze verzekering? Dan eindigt de verzekering direct daarna.

6.7

Op het moment dat wij je uitbetalen verrekenen we eventuele nog niet betaalde premies.

Artikel 7

Wanneer krijg je geen uitkering?

7.1

Wij keren mogelijk niet uit als je ons onjuiste of misleidende informatie hebt gegeven. Dit hangt af van de ernst
van deze onjuiste of misleidende informatie.

7.2

Wij keren niet uit als je:
a) in de eigen risicoperiode van 90 dagen een ernstige ziekte hebt of krijgt;
b) binnen 28 dagen nadat de diagnose van een ernstige ziekte is gesteld, overlijdt;
c) een ernstige ziekte hebt gekregen door zelf aangedaan letsel;
d) een ernstige ziekte hebt gekregen door drugsmisbruik of alcoholmisbruik;

Artikel 8
8.1

Wanneer krijg je geen uitkering?

Wij betalen de uitkering aan jou. Behalve als we dit anders afspreken.

Artikel 9

Wat geldt als je niet rookt?

9.1

Heb je op de ingangsdatum van de verzekering minimaal twee jaar niet gerookt? Dan krijg je korting op de
premie.

9.2

Om de korting te krijgen, moet je een verklaring voor akkoord aanvinken. Deze verklaring kom je tegen bij het
invullen van de digitale aanvraag van deze verzekering. Daarin staat dat je minimaal twee jaar voorafgaand
aan de ingangsdatum van de verzekering niet hebt gerookt. Ga je weer roken? Dan vervalt de korting.

9.3

Als je stopt met roken voor je 43e verjaardag en je verzekering is al ingegaan, dan kun je dit aan ons
doorgeven. We passen dan twee jaar later de korting als niet-roker toe. Dat doen we als je kunt verklaren dat
je nog steeds niet rookt en ook in de tussentijd niet meer hebt gerookt.

9.4

Krijg je korting als niet-roker? Dan laat je het ons meteen weten als je weer gaat roken. Doe je dit niet, dan
verminderen we de eventuele uitkering met 40 procent.

Artikel 10

Welke bijzondere bepalingen gelden?

10.1

Wijken de bijzondere polisvoorwaarden af van de algemene voorwaarden? Dan hebben de bijzondere
polisvoorwaarden voorrang.

10.2

Hebben we te maken met een situatie waarin de polisvoorwaarden geen antwoord geven? Dan beslissen wij
hierover apart. Dit doen we na overleg met jou.

GoedGenoeg
Postbus 260
3440 AG WOERDEN
T: (030) 760 04 26
E: klantenservice@goedgenoeg.nl
I: www.goedgenoeg.nl
GoedGenoeg is een label van iQ Assuradeuren B.V. in Woerden.
Gevolmachtigde iQ Assuradeuren B.V. te Woerden is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Woerden onder nummer 30228387 en bij de AFM onder nummer 12017465.
Risicodrager en volmachtgever Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. te Gouda is geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24242227 en bij de AFM onder nummer
12000426.
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