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Wie zit er achter de Hera
Zelfverzekerd?
BNP Paribas Cardif, een grote verzekeraar die
actief is in meer dan 30 landen en Münich Re,
één van de grootste herverzekeraars ter 
wereld. 

Kan je je partner verzekeren?
Hera Zelfverzekerd is een individuele polis. 
Je partner kan zelf een eigen polis aanvragen. 

Is er informatie beschikbaar over 
hoe ik kan claimen?
Ja, je krijgt een informatiedocument als je de
verzekering afsluit. Hierin staat alle informatie
die je nodig hebt. 

Als je tijdens de looptijd
schade lijdt, hoe kan je
claimen en wanneer
ontvang je de uitkering?
Je kan de schade via de site 
of per email melden. 
Een onafhankelijke medische
instantie beoordeelt de claim. 
De uitkering ontvang je 
binnen twee weken nadat 
de claim wordt toegekend. Hera Zelfverzekerd

Krijg je altijd de volledige uitbetaling?
Ja, er wordt geen eigen risico ingehouden of 
verrekend met andere uitkeringen.

Moet je belasting betalen over de
uitkering?
Nee, de uitkering is belastingvrij.

Kan ik tussentijds ook het verzekerde
bedrag verhogen?
Ja, je mag elke vijf jaar het verzekerd bedrag
met 10% verhogen. Als je het verzekerd 
bedrag met meer dan 10% wil verhogen kan 
dat alleen door een nieuwe aanvraag te doen. 
Uiteraard verandert de premie mee met het 
verzekerd bedrag.

– Simpel omdat we vrijwel alle beroepen accepteren. Simpel omdat we niet kijken wat
je nog wel kunt in je eigen werk of als je ander werk zou gaan doen. Simpel omdat
we geen eisen stellen waaraan je het geld besteedt. 

– Snel vanwege het snelle en gemakkelijke aanvraagproces en snel omdat we geen
lange wachttijden hebben en uitkeren zodra de schade is gemeld en beoordeeld. 

– Solide omdat het risico gedragen wordt door BNP Paribas Cardif, één van de
grootste financiële dienstverleners van Europa.

Hera Life staat voor simpel, snel en solide



Nederland telt meer dan 9,5 miljoen wer-
kenden (Bron CBS). Bijna iedereen verze-
kert zich tegen de voor de hand liggende
risico’s, zoals brand, aansprakelijkheid
en autoschade. 
Voor zowel mensen in loondienst als
ondernemers betekent het niet kunnen
werken door langdurige ziekte of een
ongeval vaak een forse terugval in het
inkomen. Het afsluiten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering
wordt vaak niet gedaan of uitgesteld. ‘Te
duur, te ingewikkeld, het overkomt mij
niet’ zijn dan veelgehoorde argumenten. 

Daarom is er Hera Zelfverzekerd. Voor deze een-
voudige verzekering betaal je een lage maande-
lijkse premie. De verzekering keert éénmalig een
belastingvrij bedrag uit tussen de 
€35.000,- en €200.000,- wanneer je naar verwach-
ting langer dan 12 maanden een lichamelijke func-
tie verliest. Het gaat om:
– Niet meer kunnen zien, horen of spreken;
– Niet meer mobiel zijn, zoals wandelen 

en autorijden;
– Geen armen of handen meer kunnen 

gebruiken.

Met het bedrag dat je ontvangt kan je maatregelen
nemen om je leven aan te passen aan de nieuwe si-
tuatie. Denk onder andere aan:
– Extra (onverzekerde) zorg inkopen; 
– Extra hulp inschakelen (huishouding, oppas);
– Aanpassingen aan de woning doorvoeren; 
– Aanpassingen aan de werkomgeving uitvoeren

(werkplek, bedrijfsauto);
– Omscholing financieren;
– Financieren van overbrugging sollicitatie

-periode;
– Opstart van nieuw of ander bedrijf financieren;
– Aflossen lening, hypotheek of terugbetalen 

investering.

nemen. Hun adviseur wijst Charlotte en Michel
op Hera Zelfverzekerd. Met een polis van Hera
Zelfverzekerd ontvangen zij een eenmalige
hoge uitkering als ze bijvoorbeeld niet meer
kunnen lopen, trapklimmen, praten of tillen.
Het bedrag kunnen ze aanwenden om hun le-
ven aan te passen aan de nieuwe situatie. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje:
– Eenvoudige en betaalbare particuliere 

schadeverzekering;
– Eénmalige belastingvrije uitkering tussen 
€35.000,- en €200.000,-;

– Bedoeld om werk of leven opnieuw in te
richten;

– Vrijwel alle beroepen zijn verzekerd;
– Gericht op beperking in het functioneren

door bijvoorbeeld ziekte of ongeval;
– Zonder directe koppeling aan beroep. 

Wat dekt de verzekering?
De verzekering keert een éénmalig bedrag uit
wanneer je als gevolg van een medische aan-
doening meer dan 12 maanden niet meer kunt
horen, zien of spreken, niet meer mobiel bent
of je armen niet meer kunt gebruiken.

Voor wie is de verzekering?
Mensen tussen de 18 en 55 kunnen de verze-
kering afsluiten. Het maakt niet uit of je in
loondienst bent of als zelfstandige je brood
verdient. Je kiest zelf de looptijd van de verze-
kerde periode. Dat is maximaal tot je 65e,
maar je kan hem iedere maand opzeggen. 

Voor hoe lang kan ik de verzekering
afsluiten? 
De maximale looptijd van de verzekerde peri-
ode is 30 jaar. Maar jaarlijks wordt de verzeke-
ring vernieuwd. Je ontvangt drie maanden
voor de vernieuwing een voorstel voor een

nieuw contract. Wil je verzekerd blijven? 
Dan hoef je niets te doen. Wil je niet verzekerd
blijven? Laat het ons dan weten. Je mag name-
lijk elke maand opzeggen. 

Voor welk bedrag kan je je
verzekeren?
Je kan kiezen uit een bedrag dat ligt tussen de
€35.000,- en €200.000,-.

Wat betaal je voor een polis van Hera
Zelfverzekerd?
De premies zijn betaalbaar, al vanaf €30,- per
maand. De premie hangt af van je leeftijd en
de verzekerde som die je kiest.

Is het afsluiten van een polis moeilijk
en hoe snel weet je of je in
aanmerking komt?
Een polis van Hera Zelfverzekerd kan je via je
verzekeringsadviseur afsluiten en heb je snel
geregeld. We vragen je om een aantal gege-
vens in te vullen. Als wij die direct retour ont-
vangen kan verzekering al binnen één dag ge-
regeld zijn.

Is Hera Zelfverzekerd een
arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee. Een belangrijk verschil is onder andere
dat wij kijken naar het verlies van mobiliteit,
armfunctionaliteiten en zintuigen en dat niet
koppelen aan het soort werk dat je doet. Een
ander verschil is dat wij een eenmalige uitke-
ring verstrekken in plaats van een maande-
lijkse uitkering. 

Krijg je premie terug als je iets
overkomt dat op de polis is gedekt?
Nee, om de premie zo laag mogelijk te houden
worden de premies gebruikt om claims te be-
talen. 

Hera Zelfverzekerd
EEN UNIEKE PROPOSITIE VOOR 
ONDERNEMERS EN WERKNEMERS  

Voor ondernemers en werknemers
De ondernemer
Hans de Wit is zelfstandig stukadoor, 35 jaar, 
getrouwd en heeft twee jonge kinderen. 
Zijn vrouw werkt parttime als kapster. De be-
stelauto en bedrijfsaansprakelijkheid heeft
Hans verzekerd bij zijn verzekeringsadviseur.
Die heeft hem al meerdere malen gewezen op
de risico’s van arbeidsongeschikt worden,
maar Hans vindt de premies te hoog en is vol-
gens eigen zeggen gezond. En als hij dan toch
een enkele keer hoofdpijn heeft bijt hij op zijn
tanden en gaat door. Toch realiseert hij zich
dat een vangnet voor wanneer het echt mis
gaat misschien wel eens een goed idee kan
zijn. Zijn adviseur wijst hem op Hera Zelfverze-
kerd. Met een polis van Hera Zelfverzekerd
ontvangt Hans een eenmalige hoge uitkering
als hij bijvoorbeeld niet meer zou kunnen au-
torijden. Met dat bedrag kan hij dan de tijd
overbruggen en maatregelen nemen om zijn
leven anders in te richten. 

De werknemer
Charlotte van Bruggen werkt bij als filiaalma-
nager bij een modezaak. Haar vriend Michel
werkt in de horeca. Ze hebben een eigen wo-
ning en de hypotheek is verstrekt op twee in-
komens. Na een jaar ziekte ontvangt Charlotte
nog maar 70% van het inkomen. Michel, die
deels afhankelijk is van fooi, zakt nog verder
terug. Na het tweede jaar ziekte komen ze in
aanmerking voor een zogenaamde WIA-uitke-
ring, maar het inkomen kan dan nog verder af-
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