
ISIS CONTINU 
VERZEKERING
AANVRAAGFORMULIER

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar je adviseur (of de organisatie waarvan je de folder hebt ontvangen). 

Acceptatie
Je aanvraag is geaccepteerd op het moment dat je het polisblad hebt ontvangen. De verzekering gaat in op de ingangsdatum die je hebt 

aangegeven. 

   

1. VERZEKERINGNEMER

Naam en voornaam (verzekerde 1)  

Geboortedatum        Geslacht    Man    Vrouw                            

  

Contactgegevens

Adres 

Postcode      Plaats 

E-mailadres    

Telefoonnummer  

2. GEWENSTE DEKKING

Verplichte keuze:

Ingangsdatum polis  

  Europa    Wereld  

  Alleenstaand   Inclusief partner   Inclusief gezin

Optionele keuze:
Invullen bij partner- en gezinsdekking

Naam verzekerde 2 (partner)  

Geboortedatum        Geslacht    Man    Vrouw                            

Voor- en achternaam te verzekeren kinderen (maximaal 3 kinderen jonger dan 18 jaar)

1.

2.

3.



3. PREMIEBETALING

  Ik ontvang een factuur    Automatische incasso*

* Ondergetekende machtigt

          (naam van je verzekeringsadviseur)

de verschuldigde bedragen voor de aangegeven verzekering automatisch af te schrijven van zijn/haar bankrekening.

Rekeningnummer (IBAN) 

Ten name van   

Handtekening premiebetaler 

Staat deze rekening niet op jouw naam? Stuur dan een kopie mee van de bankpas die hoort bij de rekening en vul hieronder de gegevens 

van de rekeninghouder in.

Straat en huisnummer

Postcode      Plaats

4. OVERIGE VRAGEN

Ben je in de laatste acht jaar in aanraking geweest met de politie of justitie? Of is iemand anders die belang* heeft bij de verzekering de 

laatste acht jaar in aanraking geweest met de politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat jij of een andere belanghebbende* werd verdacht van 

het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)?

  Nee    Ja

Heeft een verzekeraar jou of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering ooit een verzekering geweigerd of opgezegd? Of heeft 

een verzekeraar bij een verzekering van jou of een andere belanghebbende* een bijzondere voorwaarde of uitsluiting opgenomen of een 

verhoogde premie gevraagd?

  Nee    Ja

Loopt er op dit moment bij een andere maatschappij een soortgelijke verzekering?

  Nee    Ja, nl

Maatschappij     Polisnummer

Heb jij of iemand anders die belang* heeft bij de verzekering eerder schade geleden of veroorzaakt bij gebeurtenissen die vallen onder de 

dekking van de verzekering die je nu aanvraagt? 

  Nee    Ja

Maatschappij     Polisnummer

Als je één van deze vragen met ja hebt beantwoord, vermeld dan hieronder (of op een ondertekende bijlage) de bijzonderheden. Je kunt 

die ook vertrouwelijk naar de directie van De Goudse sturen.

* Iemand anders die belang heeft bij de verzekering kan bijvoorbeeld je (aanstaande) echtgenoot, partner of een huisgenoot zijn.



Mededelingsplicht
Belangrijk!

Je verklaart met de aanvraag van deze verzekering:

 − dat je de vragen naar beste weten, juist en naar waarheid hebt 

beantwoord;

 − dat je de aangevraagde verzekering wilt afsluiten.

Het is belangrijk dat je ons alle informatie geeft die van belang 

kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de 

persoon van de aanvrager en/of de verzekerde. Zijn er andere mee 

te verzekeren personen van 16 jaar en ouder? Dan meld je ons ook 

de feiten en omstandigheden die aan deze persoon of personen 

bekend zijn of behoren te zijn. Beantwoord daarom alle vragen zo 

volledig mogelijk. Dit geldt ook voor vragen waarvan je denkt dat 

wij het antwoord erop al kennen.

Hebben wij om feiten en omstandigheden gevraagd die je op het 

moment van de aanvraag niet bekend waren, maar die vóór onze 

definitieve beslissing over jouw aanvraag wel bekend werden? 

Dan is het belangrijk dat je ons deze informatie alsnog geeft. 

Als na het afsluiten van de verzekering blijkt dat je één of meer 

vragen onjuist of onvolledig hebt beantwoord, kan dit gevolgen 

hebben. Jouw recht op een uitkering – en eventueel ook dat recht 

van andere verzekerden – kan worden beperkt of zelfs vervallen. 

Is er gehandeld met de bedoeling om ons te misleiden? Of hadden 

wij deze verzekering niet afgesloten als wij de werkelijke stand 

van zaken hadden gekend? Dan hebben wij ook het recht om de 

verzekering op te zeggen.

In afwijking van wat er bepaald is in artikel 7:928 van het Burgerlijk 

Wetboek geldt het bovenstaande ook als je de algemene 

slotvraag onvolledig hebt beantwoord.

Belangrijkste voorwaarden
 − De dekking van de ISIS Continu is geldig voor maximaal 90  

aaneengesloten dagen. 

 − Je bent verplicht om in Nederland je ziektekostenverzekering 

aan te houden. 

 − Je sluit de verzekering af voor 1 jaar. Je kunt de verzekering 

aan het eind van de eerste contracttermijn beëindigen, 

waarbij je een opzegtermijn van twee maanden in acht moet 

nemen. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar, met de 

opzegtermijn van één maand.

 − Je verzekering is geaccepteerd op het moment dat je van ons 

het polisblad hebt ontvangen en de verzekering gaat in vanaf 

de op het polisblad aangegeven ingangsdatum. 

Aanvaarding polisvoorwaarden
Met deze aanvraag verklaar je dat je onze polisvoorwaarden 

accepteert. Die vind je op onze website (www.goudse.nl/special-

isis-verzekering.html) en ze worden op jouw verzoek vóór het 

afsluiten van de verzekering toegezonden. Je ontvangt ze in elk 

geval bij het afgeven van de polis.

Je verplicht je de verzekering te accepteren en de verschuldigde 

premie, assurantiebelasting en kosten te betalen. Het kan zijn 

dat wij jou de verzekering alleen kunnen aanbieden met een 

afwijkende premie en/of andere voorwaarden of bijzondere 

bepalingen. Als dit het geval is informeren wij jou hier van tevoren 

over.

Verwerking persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten 

worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons 

verwerkt:

 − voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 

 − om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 − om fraude te voorkomen en bestrijden; 

 − voor statistische analyse; en  

 − voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 

Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van 

toepassing. Een brochure van deze gedragscode kun je opvragen 

bij De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode kun je 

raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 

www.verzekeraars.nl. Je kunt de gedragscode ook opvragen bij 

het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 

telefoon (070) 333 85 00.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse 

je gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem 

voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te 

Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te 

gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. 

Zie www.stichtingcis.nl.

Fraude
Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen 

(proberen te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak 

of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.

6. VERKLARING EN ONDERTEKENING



Gevolgen fraude

Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het 

geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak wordt toegekend 

of verzekeringsdekking wordt verleend. Bovendien kan fraude tot 

gevolg hebben dat:

 − er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;

 − de verzekering(en) worden beëindigd;

 − er registratie plaatsvindt in het door verzekeraars gebruikte 

signaleringssysteem;

 − terugvordering plaatsvindt van de eventueel al gedane 

uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende 

aanspraken, of de verzekeringsdekking alsnog wordt ontzegd;

 − terugvordering plaatsvindt van de kosten die eventueel al 

gemaakt zijn om een aanspraak of het recht op een (periodieke) 

uitkering vast te stellen.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Wij streven naar tevreden klanten. Heb je toch een klacht? 

Neem dan contact op met ons. Meestal komen we er samen 

uit. Als dat niet zo is, kun je jouw klacht voorleggen aan de 

Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. 

Ben je het niet eens met de uitspraak van de commissie? 

Dan kun je je richten tot de Stichting Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 

telefoonnummer (0900) 355 22 48, www.kifid.nl. Je kan het 

geschil ook altijd voorleggen aan de rechter. Op de verzekering is 

Nederlands recht van toepassing.

Uw adviseur heeft uw identiteit vastgesteld
De adviseur verklaart de identiteit van de verzekeringnemer en 

de (overige) te verzekeren personen te hebben vastgesteld aan de 

hand van in Nederland geldige identiteitsbewijzen.

Ondertekening

Naam 

Datum (dd-mm-jj) Handtekening

Naam adviseur Handtekening adviseur

Postbus 9




