
Bijzondere Voorwaarden voor het meeverzekeren van de directeur groot aandeelhouder op de 
ziekteverzuimverzekering voor de volmacht van Geijsel Kroon.

Bijzondere voorwaarden
Op deze ziekteverzuimpolis zijn een of meer directeur grootaandeelhouders meeverzekerd ondanks 
het feit dat zij niet verplicht verzekerd zijn krachtens de WIA. Zij staan met naam en geboortedatum op 
het polisblad vermeld. Gezien hun bijzondere positie gelden voor hen de volgende bijzondere 
voorwaarden in aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de 
rest van de polis. Eigen risicotermijn, dekkingspercentages, maximum verzekerd jaarloon e.d. zijn 
gelijk aan die voor de overige werknemers.

Aanvullende regeling inzake vaststelling van de verzekerde jaarrente.
Als salaris wordt beschouwd het overeengekomen bruto maand-, of periodeloon dat vermeld is op de 
loonstrook, voor zover over het loon loonbelasting wordt ingehouden; ter vaststelling daarvan overlegt 
verzekerde jaarlijks de betreffende loonstrook.
Wijzigingen van het salaris gedurende het jaar leiden niet tot aanpassing van de jaarrente. 
Salarisverhogingen van meer dan 15% op jaarbasis worden voor het meerdere niet in aanmerking 
genomen.

Definitie van arbeidsongeschiktheid
Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief 
medisch vast te stellen stoornissen bestaan waardoor verzekerde beperkt is in zijn functioneren.
Arbeidsongeschiktheid wordt aanwezig geacht indien verzekerde beperkt is in zijn functioneren
en voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn 
beroep, zoals dat voor deze beroepsbezigheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden 
verlangd. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden binnen het eigen bedrijf worden 
daarbij betrokken.

Afwijkende regeling betreffende uitkering bij partiële arbeidsongeschiktheid
De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
25 tot 35% : 30% van de dagrente;
35 tot 45% : 40% van de dagrente;
45 tot 55% : 50% van de dagrente;
55 tot 65% : 60% van de dagrente;
65 tot 80% : 75% van de dagrente;
80 tot 100% : 100% van de dagrente;

Aanvullende bepalingen betreffende opzegbaarheid van de kant van de maatschappij en het 
uittreden van verzekerden:
De maatschappij heeft het recht de dekking van de DGA te beëindigen per het einde van de 
overeengekomen contractstermijn met een opzegtermijn van 2 maanden.
De dekking voor een verzekerde eindigt op de dag dat verzekerde om andere redenen dan 
arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden zijn beroep uit te oefenen.
Tevens eindigt de dekking voor de betreffende verzekerde op het moment dat er geen loonbelasting 
meer over zijn salaris wordt ingehouden.
Verzekerde en verzekeringnemer zijn verplicht deze omstandigheden steeds zo spoedig mogelijk aan 
de maatschappij te melden.



Aanvullende uitsluitingen en beperkingen
Geen recht op uitkering bestaat:

- voor arbeidsongeschiktheid welke is ontstaan, bevorderd of verergerd door opzet of grove 
schuld van verzekerde:

- indien verzekerde recht gehad zou hebben op een uitkering krachtens de Ziektewet indien 
hij/zij krachtens deze wet verzekerd zou zijn, waaronder begrepen elk verzuim in verband met 
zwangerschap of bevalling:

- indien en voor zover verzekerde of verzekeringnemer enige andere voorziening heeft 
getroffen ter zake van inkomstenderving gedurende de eerste twee jaar van 
arbeidsongeschiktheid van verzekerde:

- indien verzekerde of verzekeringnemer enige verplichting niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van de maatschappij heeft geschaad; gezien de bijzondere positie van verzekerde 
bij verzekeringnemer kan handelen of nalaten van verzekeringnemer en verzekerde aan 
beiden worden toegerekend.

Aanvullende verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid:

- zich direct onder behandeling van een arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel 
te bevorderen, en alles na te laten wat zijn herstel zou kunnen vertragen of verminderen:

- zich desgevraagd op kosten van de maatschappij door een door haar aangewezen arts te 
doen onderzoeken en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich 
voor onderzoek te doen opnemen in een aan te wijzen ziekenhuis;

- alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken 
aan haar of aan haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige toestemming te 
verlenen;

- geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn;

- de maatschappij terstond op de hoogte te stellen van zijn gehele of gedeeltelijke herstel en/of 
werkhervatting;

- vooraf overleg te plegen met de maatschappij bij vertrek naar het buitenland voor langer dan 
twee maanden; de maatschappij heeft dan het toestemming te weigeren of nadere 
voorwaarden te stellen.


