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Meeste mensen hebben geen goede 
invaliditeitsverzekering
Al sinds september 1979 is het bekend dat de meeste Nederlanders 
niet goed verzekerd zijn als ze invalide raken door een ongeval of 
een ziekte. Met name het risico van invaliditeit door ziekte wordt 
zeer onderschat en nemen de meeste mensen een verzekering die 
alleen de gevolgen van ongevallen dekt.

 Al in 1979 stelde H.B. van 
Ommen, thans directeur van 
Eurolloyd verzekeringen, vast: 
“Iemand die blijvend invalide is, 
hoeft niet per definitie óók blijvend 
arbeidsongeschikt te zijn.”

 Ook vandaag de dag nog 
tracht Van Ommen niet alleen 
tussenpersonen, maar ook 
consumenten dit duidelijk te maken. 
Van Ommen: “Wist u dat 90% 
van de gevallen waarin mensen 
blijvend invalide zijn geworden, 
veroorzaakt zijn door de gevolgen 
van een ziekte zoals kanker, MS of 
andere aandoeningen? En dan heeft 
u niets aan uw ongevallenpolis 
maar u komt wel tegenover enorme 
kosten te staan. Hoe gaat u dat 
betalen? Maar het kan ook gebeuren 
dat u een ongeval krijgt door een 
ziekte. Voorbeeld: u krijgt een 

auto-ongeluk waarbij u gedeeltelijk 
invalide raakt. Alleen is gebleken 
dat uw ongeval veroorzaakt is door 
een lichte beroerte. Gevolg: uw 
ongevallenpolis keert wederom 
niets uit!”  

Geen recht op WAO-uitkering
 Veel mensen weten niet 
dat huisvrouwen, kinderen en 
studenten maar ook zelfstandigen 
geen beroep kunnen doen op de 
WAO als zij door een handicap  
arbeidsongeschikt zijn geworden. 
Mede daarom heeft Van Ommen  
de Carrière Stop Polis ontwikkeld. 
Deze keert dan namelijk wél uit. 

Ziekten en medische fouten 
gewoon gedekt
 Van Ommen: “Ook ziekten en 
medische fouten zijn gedekt! Het 
bijzondere aan deze verzekering 

is dat niet alleen het risico van 
ongevallen is gedekt, maar ook de 
gevolgen van ziekten en medische 
fouten. De Carrière Stop Polis is 
de enige polis die een kapitaal dekt 
bij blijvende invaliditeit, ongeacht 
de oorzaak. Met dit kapitaal kunt u 
een snelle start maken om uw leven 
opnieuw in te richten.” 

Onafwendbaar sterven
 Maar ook als blijkt dat de 
verzekerde lijdt aan een ziekte 
waaraan hij of zij binnen twee jaar 
zal overlijden, geeft deze polis het 
recht om nog vóór het sterven het 
overlijdenskapitaal in ontvangst 
te nemen. Ook als de verzekerde 
van plan is om op wettige wijze 
euthanasie te laten toepassen. 

H.B van Ommen. 
Eurolloyd 
verzekeringen
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Als serieuze horeca-ondernemer wil je continuïteit als het gaat 
om bedrijfsinkomsten. Continuïteit van verzekeringsdekking en 

van premiekosten horen daar bij. Geen onaangename verrassingen 
en sterk fluctuerende premiebudgetten. 

Dus zoekt u een verzekeraar die deze continuïteit biedt. 
Eurolloyd Verzekeringen biedt ondernemingen met 

de Horeca Risico Polis niet alleen een uitstekend verzekerings-
pakket, maar ook de continuïteit die u als ondernemer mag 

verwachten van serieuze verzekeraars. 
Bel nu uw assurantie adviseur en vraag om een offerte van 

Eurolloyd Verzekeringen. Of kijk op www.eurolloyd.nl/horecarisico

gespecialiseerd in de verzekering van horecabedrijven  
Michelangelostraat 67, 1077 BW Amsterdam

Telefoon: 020-673 75 77 • email: info@eurolloyd.nl

Blinde golfer slaat 
Hole-in-One!
 Dit lijkt een broodje Aap-
verhaal, en toch is het echt gebeurd. 
Maar ook een amateur kan zoiets 
overkomen. Voor de gemiddelde 
golfer een leuk gegeven en als u dit 
doet tijdens een officiele wedstrijd 
kunt u met een hole-in-one nog een 
aardige prijs winnen!

 Juist omdat dit vaker voorkomt 
dan we denken, heeft Eurolloyd 
Verzekeringen voor de sponsor 
van zo’n prijs een zogenaamde 
Hole-in-One polis ontwikkeld.

 En is uw bedrijf de sponsor van 
de hoofdprijs tijdens een golfdag en 
slaat een onverlaat “per ongeluk” 
een hole-in-one, overhandig de 
sleutels van de gewonnen auto dan 
met een royale glimlach, wetende 
dat u zich er tijdig voor verzekerde 
tegen betaling van een luttele 
premie die nog fiscaal aftrekbaar is 
ook.

GEDRAGSCODE 
BIEDT
CONSUMENT 
EEN BLIK IN DE 
KEUKEN
 Eurolloyd Verzekeringen werkt 
samen met duizenden  verzekerings-
adviseurs in Nederland en Belgie.  
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Bos-eigenaar en géén 
bossenverzekering?
Kijk op www.eurolloyd.nl

klikidee

Verzekeringen waaraan je niet 
direct zou denken:
 • Medische fouten in het 
ziekenhuis. Daar heeft Eurolloyd 
de Patiënten Risico Polis voor 
op de markt gebracht. De premie 
van 4 euro per dag hoef je alleen 
te betalen zolang er sprake is 
van een ziekenhuisopname. De 
hoogte van de dekking kan je dus 
vooraf vastleggen in een polis van 
Lloyd’s;
 • Schade aan het milieu (denkt 
u daarbij eens aan de ramp bij 
bandenfabriek Vredenstein waar 
een recente brand voor miljoenen 
euro’s schade veroorzaakte aan het 
milieu en het Twentekanaal);

 • Personeel dat door eigen 
schuld dikke bult met de auto 
een ernstig ongeluk veroorzaakt, 
letselschade heeft en vervolgens 
hun baas aansprakelijk stelt voor 
hun eigen schade! 
 Eurolloyd biedt bedrijven 
daarvoor de WEGAM polis. 
Heeft een bedrijf zo’n verzekering 
niet, dan kan zo’n onverwachte 
schade je faillissement betekenen 
omdat de gewone aansprakelijk 
heidsverzekering van je bedrijf dat 
risico sinds kort niet meer dekt. 
 Niet echt leuk als je een slecht 
verzekerde directeur/eigenaar bent 
en een personeelslid veroorzaakt 
zijn eigen letsel bij een ongeluk.

INNOVATIE SLAAT  REGELMATIG TOE 
IN VERZEKERINGSLAND

Extra kosten voogdij
volledig verzekerd

 Ieder ouderpaar vraagt zich 
toch wel eens af wie er voor 
hun minderjarige kinderen 
moet zorgen, als zij beiden 
zouden komen te overlijden. 
Tegenwoordig bepalen ouders 
meestal in een testament wie 
het voogdijschap dan over de 
kinderen zal voeren.
 Maar de financiële gevolgen 
voor de voogden kunnen zeer 
aanzienlijk zijn in het geval de 
ouders inderdaad beiden komen 
te overlijden als gevolg van een 
ongeluk in een auto, vliegtuig, 
trein of andere catastrofe zoals een 
brand.
 • Is uw woning wel geschikt 
voor een groter gezin en zo niet, 
wie zal dan de kosten dragen van 
een hogere huur of hypotheek? 

 • Is de uitkering van het  
wezen-pensioen wel voldoende 
om opvoeding, sportbeoefening en 
studie daarvan te kunnen betalen? 
 • Kunt u de eventuele extra 
kosten wel dragen die verband 
houden met de gezondheid van 
deze kinderen? 
 • Is uw auto groot genoeg? 
Vakanties worden duurder met een 
groter gezin!
 • Er zijn meer verzekeringen 
nodig!
Financiële gevolgen, die van grote 
invloed zijn op het gezinsleven. 
Zij die het voogdijschap inmiddels 
al uitoefenen, kunnen u daarover 
alles vertellen. 

 Om de uitkering belastingvrij 
(vrij van successierechten) te 
houden, is het noodzakelijk om 
de polis af te sluiten op naam van 
de persoon of personen die de 
uitkering zullen ontvangen. 
 Hij of zij moet(en) de premie 
dus zelf betalen. De Voogdij 
Risico Polis wordt meestal 
afgesloten door de bij testament 
door de ouders benoemde voogd. 
De polis keert dan € 200.000,- uit 
aan de voogden. De premie van  
€ 33,50 per verzekeringsjaar en  
is bepaald niet te hoog voor de 
meeste huishoudens.

 Deze verzekeringsadviseurs 
achten zich gebonden aan een 
bepaalde gedragscode. Uw 
verzekeringsadviseur zal u 
desgevraagd een exemplaar zenden 
van de door hem toegepaste GIDI 
gedragsregels. 
 Ook Eurolloyd Verzekeringen 
heeft zo’n informatiepakket 
opgesteld. 
U treft het aan op onze website 
op de pagina: www.eurolloyd.nl 

Aanpassing WAO
Op 12 maart 2004 heeft het 
kabinet Balkenende besloten tot 
definitieve aanpassing van de 
uitkeringsrechten op grond van 
de WAO. 
 Het gevolg van deze aan-
passingen is duidelijk; alleen als 
u volledig arbeidsongeschikt bent 
houdt u recht op WAO-uitkering. 
 Als u deels arbeidsgeschikt bent 
krijgt u geen uitkering meer. De 
mogelijkheden om ander werk te 
vinden, of zelfs te kunnen voorzien 
in aanpassingen om uberhaupt een 
andere carriere te vinden zijn heel 
beperkt. 
 En een beginkapitaal om uw 
nieuwe leven vorm te geven is 
er al helemaal niet. Kijk daarom 
op www.eurolloyd.nl voor de 
Carrière Stop Polis voor meer 
informatie. 
 Deze keert een kapitaal uit bij 
gedeeltelijke invaliditeit, ongeacht 
de oorzaak.

Maatwerkpolis 
maakt zoeken 
nu nog simpeler
 Een nieuwe Internet-site 
met de adressen van bijna 3000 
tussenpersonen, maar ook een zeer 
handig programma om de beste 
verzekering te zoeken die past bij 
het risico dat u wilt verzekeren!

Meer dan alleen verzekeringen
 Kijk daarom vandaag nog op 
www.maatwerkpolis.nl/startpagina 
en vind ook alle telefoonnummers 
in Nederland en buitenland, 
adressen/postcodes, koersen AEX, 
zoekprogramma’s als Google, 
kranten, NOS teletekst voor het 
laatste nieuws, handige informatie 
over openbaar vervoer en 
fileinformatie etc.


