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Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de alge
mene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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Art. 1 Aanvullende begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a vaste lasten
vaste lasten zijn vaste kosten voortvloeiend uit financiële
verplichtingen van de verzekerde, verband houdend met
het uitoefenen van een onderneming of praktijk, die ten
laste blijven komen van de verzekerde als de verzekerde
als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet in staat is om
zijn of haar beroep uit te oefenen. Het verzekeringsbewijs
vermeldt of er sprake is van een Vastelastenverzekering.
b waarnemingskosten
kosten die verband houden met waarneming voor uit
voering van de werkzaamheden van de verzekerde als
de verzekerde als gevolg van arbeidsongeschiktheid
niet in staat is om zijn of haar beroep uit te oefenen. Het
verzekeringsbewijs vermeldt of er sprake is van een Waar
nemingskostenverzekering.
Art. 2 Strekking van deze verzekering
Deze verzekering heeft tot doel om een tijdelijke uitkering
te verlenen in geval van financiële verplichtingen van de
verzekerde in verband met vaste lasten of waarneming
door arbeidsongeschiktheid.
Art. 3 Verzekerd bedrag
1 Het verzekeringsbewijs vermeldt het verzekerd bedrag
per jaar.
2 Het verzekerd bedrag per dag is gelijk aan het verzekerd
bedrag per jaar gedeeld door 365.
Art. 4 Indexering (en verhoging) van de verzekerde bedragen
1 Het verzekeringsbewijs vermeldt of en op welke manier
de verzekerde bedragen worden geïndexeerd.
2 De indexering van de verzekerde bedragen vindt plaats
op de polisverjaardag.
3 In geval van indexering op basis van het prijsindexcijfer
gelden, behalve het in artikel 4 lid 1 en lid 2 bepaalde,
ook de bepalingen over indexering van het verze
kerde inkomen van de algemene voorwaarden Arbeids
ongeschiktheidsverzekering.
4 Het verhogingsrecht, zoals omschreven in artikel
'Verhogingsrecht' van de algemene voorwaarden Arbeids
ongeschiktheidsverzekering, geldt niet voor de verze
kerde bedragen van de Vastelastenverzekering en de
Waarnemingskostenverzekering.
Art. 5 Indexering van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid
1 Het verzekeringsbewijs vermeldt of en op welke wijze de
uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt geïndexeerd.
2 Als zowel indexering van de verzekerde bedragen als
indexering van de uitkering is verzekerd vindt de indexe
ring plaats op de polisverjaardag. Als alleen indexering
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van de uitkering is verzekerd vindt indexering hiervan
telkens na één jaar van arbeidsongeschiktheid plaats. De
eerste indexering vindt plaats één jaar na de eerste dag
van arbeidsongeschiktheid.
In geval van indexering op basis van het prijsindexcijfer
gelden, behalve het in artikel 5 lid 1 en lid 2 bepaalde,
ook de bepalingen over indexering van de uitkering bij
arbeidsongeschiktheid van de algemene voorwaarden
Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Art. 6 Eigenrisicoperiode
1 Voor deze verzekering geldt een eigenrisicoperiode. Het
verzekeringsbewijs vermeldt de eigenrisicoperiode van
de Vastelastenverzekering en de Waarnemingskosten
verzekering.
2 Naast de in artikel 6 lid 1 genoemde bepaling gelden
onverkort de bepalingen over eigenrisicoperiode van
de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheids
verzekering.
Art. 7 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
1 De arbeidsongeschikte verzekerde moet ons, als wij
daarom vragen, gegevens verstrekken of laten verstrek
ken, die wij nodig hebben voor het vaststellen van het
recht op uitkering. Het gaat hierbij over vaste lasten of
waarnemingskosten van de verzekerde.
2 Naast de in artikel 7 lid 1 genoemde bepaling gelden
onverkort de bepalingen over verplichtingen bij arbeids
ongeschiktheid van de algemene voorwaarden Arbeids
ongeschiktheidsverzekering.
Art. 8 Wat is niet verzekerd
1 Anders dan wat wordt bepaald in het artikel 'Recht op
uitkering bij zwangerschap' in de algemene voorwaar
den Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat in geval
van zwangerschap geen recht op uitkering voor de
Vastelastenverzekering en de Waarnemingskostenverze
kering.
2 Geen recht op uitkering bestaat voor de
Vastelastenverzekering en de Waarnemingskostenverzekering in geval van arbeidsongeschiktheid die na herstel
aan ons wordt gemeld.
3 Geen recht op uitkering bestaat in geval van (toename
van) arbeidsongeschiktheid voortkomend uit één en
dezelfde oorzaak waarvoor de maximale uitkeringstermijn
is verstreken.
4 Naast de in artikel 8 genoemde bepalingen gelden
onverkort de bepalingen over wat er niet verzekerd is en
wanneer er geen recht is op uitkering van de algemene
voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Art. 9 Uitkeringsduur
1 Het verzekeringsbewijs vermeldt de uitkeringsduur
voor de Vastelastenverzekering en Waarnemingskosten
verzekering.
2 Het recht op uitkering eindigt in elk geval op de dag
waarop de verzekerde de in het verzekeringsbewijs
genoemde eindleeftijd bereikt.
Art. 10 Toename van arbeidsongeschiktheid
1   Bij toename van arbeidsongeschiktheid gedurende de
uitkeringsduur verhogen wij de uitkering met ingang van
de dag waarop wij de toename vaststellen.
2 Bij toename van arbeidsongeschiktheid, na afloop van de
maximale voor u geldende uitkeringsduur, bestaat uitslui
tend recht op uitkering gedurende een nieuwe uitkerings
duur voor arbeidsongeschiktheid voortkomend uit een
andere oorzaak dan de arbeidsongeschiktheid waarvoor
wij al gedurende de maximale uitkeringsduur uitkering
hebben gedaan.  
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In het in artikel 10 lid 2 genoemde geval, gaat het recht
op uitkering in op de dag waarop de wij de toename
vaststellen. De uitkering wordt berekend door het verschil
tussen het nieuwe en het oude uitkeringspercentage te
vermenigvuldigen met het verzekerde bedrag per dag.
Het nieuwe uitkeringspercentage bepalen wij direct nadat
wij de toename van arbeidsongeschiktheid hebben vast
gesteld. Het oude uitkeringspercentage stellen wij vast
op basis van de situatie direct voorafgaand aan de toe
name van arbeidsongeschiktheid.

Art. 11 Berekening van de uitkering
1 Na afloop van de eigenrisicoperiode is er recht op uitke
ring voor elke dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is.
2 Wij berekenen de uitkering door het verzekerde bedrag
per dag te vermenigvuldigen met het uitkeringspercen
tage.
3 Van een recht op uitkering is sprake in geval van financi
ële verplichtingen van de verzekerde die verband houden
met de vaste lasten of waarnemingskosten tijdens zijn of
haar arbeidsongeschiktheid.
4 Als de uitkering op grond van de Vastelastenverzekering
of de Waarnemingskostenverzekering met inbegrip van
enige andere vergoeding of voorziening van vaste lasten
of waarnemingskosten meer bedraagt dan de werkelijke
vaste lasten respectievelijk waarnemingskosten gedu
rende een periode van arbeidsongeschiktheid, hebben
wij het recht het meerdere in mindering te brengen op de
uitkering.
5 Naast de in artikel 11 genoemde bepalingen gelden
onverkort de bepalingen over vaststelling en de bereke
ning van de uitkering en arbeidsongeschiktheid van de
algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverze
kering.
Art. 12 Einde van de uitkering
1 De uitkering van de Waarnemingskostenverzekering ein
digt op de dag waarop de waarneming eindigt.
2 De uitkering eindigt op de dag waarop u de onderneming
of praktijk geheel of gedeeltelijk beëindigt of verkoopt.
3 Anders dan in de algemene voorwaarden Arbeidsonge
schiktheidsverzekering wordt bepaald, eindigt de uitke
ring op de dag waarop de verzekering eindigt.
4 De uitkering eindigt op de dag waarop de maximale uit
keringsduur is bereikt.
5 Naast de in artikel 12 genoemde bepalingen gelden
onverkort de bepalingen over einde van de uitkering
van de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheids
verzekering.
Art. 13 Verplichtingen bij wijziging van hetarbeidsongeschikt
heidsrisico
1 U of de verzekerde moet het ons onmiddellijk melden
als de verzekerde geheel of gedeeltelijk ophoudt met het
vervullen van zijn of haar werkzaamheden in de onderne
ming of praktijk. Hieronder verstaan wij ook als de verze
kerde wijzigingen aanbrengt in het aantal werkuren in de
onderneming of praktijk.
2 Naast de in artikel 13 lid 1 genoemde bepaling gelden
onverkort de bepalingen over verplichting bij wijziging
van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de algemene
voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Art. 14	Gevolgen van wijziging van het arbeidsongeschikt
heidsrisico
1 Als het arbeidsongeschiktheidsrisico wijzigt zoals
genoemd in het voorgaande artikel, kunnen wij met
ingang van de dag waarop wij daarvan kennis nemen,
andere voorwaarden stellen, de premie wijzigen, het ver
zekerde bedrag wijzigen, of de Vastelastenverzekering
en/of de Waarnemingskostenverzekering beëindigen.
2 Naast de in artikel 14 lid 1 genoemde bepaling gelden
onverkort de bepalingen over wijziging van het arbeids
ongeschiktheidsrisico en de gevolgen van risicowijziging
van de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheids
verzekering.
Art. 15 Premie
1 De premie en kosten voor de Vastelastenverzekering en
Waarnemingskostenverzekering zijn onderdeel van de
premie voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze
premie staat vermeld op het verzekeringsbewijs.
2 Naast de in artikel 15 lid 1 genoemde bepaling gelden
onverkort de bepalingen over premiebetaling en de
gevolgen van het niet op tijd betalen van de premie van
de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering.



