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De Langer mee AOV
Als ondernemer met een zwaar beroep sta je soms met je rug tegen de
Niemand wil graag arbeidsongeschikt raken, maar ziekte of een ongeval

muur. Je moet langer doorwerken, maar in jouw beroep is dat helemaal

kan iedereen overkomen. Met de Langer Mee AOV van a.s.r. ben je

niet zo goed mogelijk. Want jouw werk is zo zwaar dat het lastig wordt om

verzekerd van een financieel vangnet en krijg je de beste begeleiding

tot je 67e door te gaan met werken. Maar er moet wel brood op de plank

bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij re-integratie.

blijven komen. De Langer mee AOV van a.s.r. helpt je hierbij.

Deze verzekering is geschikt wanneer je op zoek bent naar:

a.s.r. staat voor vitaal ondernemerschap. Een lange termijn aanpak, zodat je

ᤰ

Een betaalbare AOV voor ondernemers met een (fysiek) zwaar beroep

zo lang mogelijk gezond aan het werk kunt blijven. Ook als dat niet vanzelf

ᤰ

Een AOV die hulp en begeleiding biedt bij het voorkomen van arbeids

gaat. Dat doen wij door naast je te staan, oog te hebben voor je onderne-

ongeschiktheid

ming en samen te kijken naar jouw mogelijkheden.

ᤰ

Uitgebreide begeleiding door onze arbeidsdeskundigen:
- Eens per 3 jaar een persoonlijk gesprek
- Inzicht in je gezondheid en ondernemerscapaciteiten
- Deskundige hulp en advies bij om- en bijscholing

ᤰ

Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
- 5-jaars uitkering bij arbeidsongeschiktheid in het eigen beroep.
Deze uitkering wordt langzaam afgebouwd.
- Een langlopende uitkering tot de AOW-leeftijd (of tot een maximale
eindleeftijd van 67 jaar en 3 maanden) als je echt niet meer kan
werken, en niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen,
ook niet in een ander beroep of in een andere functie.

Ondernemers werken door waar anderen stoppen. Ook als je een zwaar
beroep hebt. Tot je 67e. Maar hoe dan? Want soms lukt het gewoon niet
meer, al dat zware werk. En dan word je arbeidsongeschikt.
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Hoe werkt de Langer mee AOV?
Samen met onze arbeidsdeskundige proberen we te voorkomen dat je
arbeidsongeschikt wordt. Zodat je door kunt gaan met ondernemen.
Het liefst tot je AOW-leeftijd. In het eerste jaar dat je bij ons verzekerd
bent, vindt er een inventarisatiegesprek plaats met een van onze
arbeidsdeskundigen. Dit is een specialist in mens, werk en inkomen.

Iedere 3 jaar een contactmoment
Iedere 3 jaar krijg je bezoek van onze arbeidsdeskundige. Deze is er
om je te helpen om langer mee te kunnen in je eigen bedrijf, ook als je
niet arbeidsongeschikt bent. De arbeidsdeskundige bespreekt met je hoe
het met jou en je bedrijf gaat en kan helpen om op tijd arbeidsongeschiktheid te herkennen en te voorkomen. Samen kijken jullie naar de toekomst
van jou en jouw bedrijf. Kun je het lichamelijk nog aan of zijn er aanpassingen
in je werk nodig? Of, als het allemaal te zwaar wordt, moet je misschien
nadenken over het verschuiven van taken binnen je onderneming of
bijscholing of omscholing naar een ander beroep. Wij helpen je!

5-jaars uitkering
Maar als je toch ziek wordt, staan wij je financieel bij. Omdat je je inkomen
bij ons verzekerd hebt en je lasten wel gewoon doorlopen. Je uitkering
loopt maximaal 5 jaar door. Tijdens deze 5 jaar wordt je uitkering langzaam
afgebouwd, omdat we er van uitgaan dat je er alles aan doet om weer aan
de slag te gaan. Natuurlijk kun je tijdens je arbeidsongeschiktheid ook
rekenen op onze ondersteuning. Wij helpen je om op een verantwoorde
manier weer aan de slag te gaan.

5

De Langer mee AOV | speciaal voor ondernemers met een fysiek zwaar beroep

Langlopende uitkering

Je adviseur

Als blijkt dat je echt niet meer kunt werken, in geen enkele functie, omdat

Je adviseur kent jou en je bedrijf. Daarom kan deze je helpen om te

je volledig arbeidsongeschikt bent, en niet meer in staat bent het minimum-

bepalen of de Langer mee AOV iets voor jou is. De adviseur kan je meer

loon te verdienen, dan ontvang je van ons een langlopende uitkering.

vertellen over de voorwaarden van deze verzekering en kan een offerte

Deze uitkering loopt door tot je AOW-leeftijd (of tot de maximale eind

voor je opvragen. Wil je de Langer mee AOV bij ons afsluiten? Dan regelt

leeftijd van 67 jaar en 3 maanden).

de adviseur dat voor je. En natuurlijk kun je, ook na het afsluiten van de
verzekering, altijd met vragen bij de adviseur terecht.

De premie
durig) arbeidsongeschikt wordt en omdat de Langer mee AOV maximaal 5

De Doorgaanverzekering: combinatie van AOV
en zorgverzekering

jaar uitkeert met een aflopende uitkering, kun je deze verzekering tegen

Als je naast de Langer mee AOV ook een zorgverzekering bij a.s.r. afsluit,

een heel gunstige premie afsluiten. Je bepaalt zelf welk deel van je inkomen

dan heb je een Doorgaanverzekering.

Omdat jij er, samen met ons, alles aan doet om te voorkomen dat je (lang-

je wilt verzekeren. Je kunt maximaal 90% van je gemiddelde inkomen over
de afgelopen 3 jaar verzekeren.

Je profiteert dan van een aantal interessante extra’s:
- Extra korting op de premie voor de Langer mee AOV en de

Onze visie
Bij a.s.r. weten we: ondernemers willen heel graag blijven ondernemen.

aanvullende zorgverzekering(en). Ook voor je gezinsleden;
- Extra zorg met de aanvullende verzekering Doorgaan Basis met daarin

Maar we weten ook dat het risico om ziek te worden groter is als je ouder

onder andere mantelzorg, kinderopvang, hulp aan huis en een extra

wordt en je ook nog eens lichamelijk zwaar werk hebt. En dat het daarom

vergoeding voor psychologische zorg;

duur is om je te verzekeren.

- Onze Doorgaanexperts staan altijd voor je klaar. Je kunt bij hen terecht
met al jouw vragen.

Gelukkig weten we ook dat wij heel goed in staat zijn om ondernemers
te helpen om door te gaan. Met hun eigen werk, of met ander werk na

Wil je de Doorgaanverzekering? Sluit dan per 1 januari de zorgverzekering

omscholing. Dat is namelijk onze expertise. Daarom ontwikkelden we een

van a.s.r. af. Dan profiteer je van premiekorting op je AOV én jouw zorg

AOV, waarbij we niet alleen helpen als je ziek bent, maar ook daarvoor al,

verzekering van a.s.r. Je ontvangt 2% korting op je AOV-premie, 25%

om te voorkomen dat je ziek wordt. Zodat je tot je 67e aan het werk kunt

premiekorting op een aanvullende zorgverzekering en 10% korting op

blijven.

een tandartsverzekering.
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a.s.r. Vitality
Met het beweegprogramma a.s.r. Vitality wordt u beloond zodra u meer en
vaker beweegt. Via de a.s.r. Vitality app stimuleren we u om te bewegen en
maken we uw gezonde keuze een stuk leuker en makkelijker.
Zo werkt het:
- Het beweegprogramma daagt u via een app uit om een bepaald aantal
stappen te zetten op een dag of om uw hartslag te verhogen met licht
intensieve work-outs. U krijgt hiervoor punten en die tellen mee voor
een Vitality Status: brons, zilver, goud of platinum. Hoe meer punten u
verdient, hoe hoger uw Vitality Status.
- Voor uw inzet wordt u beloond met week- en maandbeloningen:
bijvoorbeeld met cadeaubonnen van interessante (online) winkels.
- Jaarlijks kunt u daarnaast cashback op uw AOV verdienen afhankelijk van
uw behaalde Vitality Status. Bereken in de rekentool hoeveel korting u in
totaal kunt verdienen.
Het enige wat u hoeft te doen is samen met uw aanvraag voor uw AOV uzelf
aan te melden voor a.s.r. Vitality, de a.s.r. Vitality app te downloaden en te
starten met het maken van gezonde keuzes. De kosten voor a.s.r. Vitality

Een rekenvoorbeeld bij een premie van € 250,- per maand:

bedragen € 3,50 per maand. Als u de Doorgaanverzekering afsluit, zit a.s.r.

Vitality Status

Kortingspercentage

Jaarlijkse cashback op AOV

Vitality bij uw verzekering inbegrepen. Wanneer u één keer per maand uw

Platinum

8% van jaarpremie

€240 cashback per jaar

weekdoel haalt, heeft u de kosten voor die maand alweer terugverdiend.

Goud

4% van jaarpremie

€120 cashback per jaar

Zilver

2% van jaarpremie

€60 cashback per jaar

Brons

0% van jaarpremie

€0 cashback

Maar de mooiste beloning is natuurlijk dat u zich fitter en gezonder
gaat voelen. Kijk hier voor meer informatie.
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Keuzemogelijkheden
Verzekerd bedrag

Maximaal 90% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar, maximaal € 180.000.

Duur verzekering

- 1 jaar: De verzekering is direct dagelijks opzegbaar.
- 3 jaar: Na deze contractperiode is de verzekering direct dagelijks opzegbaar.

Eigen risicotermijn

- 60 dagen
- 90 dagen

Eindleeftijd

Standaard is de maximale eindleeftijd 67 jaar en 3 maanden. Je kunt ook kiezen voor een lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld
65 of 60 jaar.

Indexatie verzekerd bedrag

Keuze tussen wel of geen indexatie verzekerd bedrag.

Overzicht Langer mee AOV
Deze productbeschrijving is een verkorte weergave van de polisvoorwaarden. Als de productbeschrijving afwijkt van de polisvoorwaarden, dan gelden de
polisvoorwaarden.
Hulp bij preventie

Onderdeel van de verzekering is dat een arbeidsdeskundige van a.s.r. iedere 3 jaar contact met je opneemt voor een
persoonlijk gesprek waarin wordt vastgesteld of en zo ja wat je nodig hebt om gezond je beroep te kunnen blijven
uitoefenen tot je 67e. Met onze jarenlange ervaring om ondernemers duurzaam terug naar werk te begeleiden, helpen we
je graag door onze expertise met jou te delen en samen met jou te kijken hoe jij je lichaam zo kunt ontlasten dat je tot je
eindleeftijd kunt blijven ondernemen. Bijvoorbeeld door het inzetten van bepaalde diensten die door onze providers worden
aangeboden om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Of door een andere taakverdeling te adviseren binnen je
bedrijf of op tijd bij- of om te scholen.

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Raak je toch arbeidsongeschikt? Dan ondersteunt de arbeidsdeskundige je met behulp van zijn eigen expertise evenals die
van onze providers om je te helpen re-integreren binnen je eigen beroep en bedrijf. En als hulpmiddelen kunnen bijdragen
aan de terugkeer naar werk dan zal de arbeidsdeskundige ons daarin adviseren. Mocht terugkeer naar eigen werk niet meer
mogelijk zijn dan helpt de arbeidsdeskundige bij het zoeken naar mogelijkheden voor ander werk waar je je eigen geld weer
mee kunt verdienen.
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Hulp bij om- en bijscholing

Als op een goed moment blijkt dat je het werk niet kunt volhouden tot je 67e, kunnen we samen met jou kijken naar
alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld door bijscholing binnen je eigen vakgebied of omscholing naar een ander beroep.
Jouw interesses en mogelijkheden zijn hierbij uiteraard leidend.

Arbeidsongeschiktheids

Beroepsarbeidsongeschiktheid: bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid bekijken we of je de werkzaam

criterium eerste 5 jaar

heden die horen bij je beroep nog kan uitvoeren.
Voorbeeld:
Je bent stukadoor. Je hebt schouderklachten waardoor je je werk als stukadoor (tijdelijk) niet kan uitvoeren en 100% beroepsarbeidsongeschikt bent.

5-jaars uitkering

Jaar 1 - 2

100% van het verzekerd bedrag

Jaar 3 - 4

75% van het verzekerd bedrag

Jaar 5		

50% van het verzekerd bedrag

De uitkering wordt binnen 5 jaar langzaam afgebouwd. Na 5 jaar stopt de uitkering.
Arbeidsongeschiktheids

Gangbare arbeid: om voor een langlopende uitkering in aanmerking te komen wordt gekeken of je blijvend en volledig

criterium langlopende uitkering

arbeidsongeschikt bent en dus helemaal geen werk meer kan uitvoeren. Wij verstaan onder niet meer werken dat je niet meer
in staat bent met algemeen geaccepteerde arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. Ongeacht je (oude) beroep,
werkervaring, opleiding, inkomen en wensen. Daarbij wordt geen rekening gehouden of je wel of niet werk kunt vinden.
Voorbeeld:
Je bent stukadoor. Door een ongeluk kun je geen (ander) werk meer uitvoeren. Je bent niet meer in staat het wettelijk
minimumloon te verdienen. Ongeacht je beroep als stukadoor, je werkervaring, opleiding, inkomen en wensen kun je door
een hoge dwarslaesie niet aan het werk. Op dat moment heb je recht op een uitkering.

Langlopende uitkering

Als je langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt bent dan stopt de 5-jaars uitkering. Als je helemaal niet meer kunt werken, ook niet
in een ander beroep, en je niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan start de langlopende uitkering.
Wij passen de premie van de Langer mee AOV dan naar beneden aan. Als je helemaal niet meer kan werken, ook niet in een
ander beroep, en je niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan ontvang je tot de eindleeftijd 75% van het
verzekerd bedrag.
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Je ontvangt een 5-jaars uitkering tot:

Duur uitkering

- je weer arbeidsgeschikt bent
- je 5 jaar de 5-jaars uitkering ontvangen hebt en niet in aanmerking komt voor een langdurige uitkering
- je overlijdt
Je ontvangt een langlopende uitkering tot:
- je weer arbeidsgeschikt bent
- je eindleeftijd als je blijvend en volledig arbeidsongeschikt bent en helemaal niet meer kan werken, ook niet in een ander beroep
- je overlijdt
Je ontvangt een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsdrempel

Rekenvoorbeeld uitkering
Voorbeeld hoogte uitkering bij verzekerd bedrag € 36.000
Je bent stukadoor. Je gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen 3 jaar is € 40.000. Het maximum verzekerde bedrag is € 36.000. In de tabel staat
beschreven welke uitkeringsregeling je kan verwachten passend bij het percentage dat je arbeidsongeschikt bent verklaard.

*

Arbeidsongeschikt-

Uitkerings-

Uitkerings

Uitkerings-

Uitkerings

Uitkerings-

Uitkerings

Langlopende

Langlopende

heidspercentage

percentage

bedrag

percentage

bedrag

percentage

bedrag

uitkering

uitkering

1e en 2e jaar

1e en 2e jaar

3e en 4e jaar

3e en 4e jaar

5e jaar

5e jaar*

80%-100%

100%

36.000

75,00%

27.000

50,00%

18.000

75%

27.000

65%-80%

75%

27.000

56,25%

20.230

37,50%

13.500

55%-65%

60%

21.600

45,00%

16.200

30,00%

10.800

45%-55%

50%

18.000

37,50%

13.500

25,00%

9.000

35%-45%

40%

14.400

30,00%

10.800

20,00%

7.200

25%-35%

30%

10.800

22,50%

8.100

15,00%

5.400

wanneer sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid gaat de langlopende uitkering al vanaf jaar 4 in om uitkeringsschokken te voorkomen. 		
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Vervolg overzicht Langer mee AOV
Garantie

Wanneer je wijzigingen in je werkzaamheden, die horen bij je beroep, iedere 3 jaar aan ons doorgeeft dan gaan we bij
arbeidsongeschiktheid uit van deze gewijzigde werkzaamheden, ook al zijn de werkzaamheden na de laatste opgave
gewijzigd. Wanneer je je inkomen iedere 3 jaar aan ons doorgeeft dan gaan we bij arbeidsongeschiktheid uit van het
verzekerde bedrag op de polis en doen wij geen inkomenstoets.

Verzekerd bedrag verhogen

Als je inkomen stijgt, mag je iedere 3 jaar je verzekerd bedrag met maximaal 10% verhogen zonder medische verklaring. Als je

of verlagen

inkomen is gedaald moet je je verzekerd bedrag verlagen, omdat anders meer dan 90% van je gemiddelde inkomen is verzekerd.

Indexatie uitkering

Je uitkering stijgt standaard op basis van het CBS-indexpercentage.

Premievrijstelling bij

Als je arbeidsongeschikt bent en van ons een 5-jaars uitkering ontvangt, dan hoef je geen premie te betalen. Dit gaat in

arbeidsongeschiktheid

zodra de eigen risicotermijn voorbij is. De premievrijstelling is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Ben je 50%
arbeidsongeschikt? Dan betaal je 50% van de premie.

Zwangerschap en bevalling

Vrouwelijke ondernemers ontvangen een uitkering van 100% van het verzekerd bedrag voor de duur van 16 weken (onder
aftrek van een eigen risicotermijn van 60 of 90 dagen) gedurende de zwangerschap. De zwangerschapsuitkering keren we
alleen uit als de bevalllingsdatum tenminste één jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt.

Adoptie

Je hebt recht op een uitkering bij adoptie. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt
100% van het verzekerd bedrag. De eigen risicotermijn is hierbij niet van toepassing. De adoptie-uitkering geldt alleen als de
adoptiedatum ten minste één jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt.

Eenmalige uitkering bij ongeval

Als je door een ongeval volledig blijvend invalide raakt, dan ontvang je 2 keer het verzekerde bedrag. Ben je gedeeltelijk blijvend
invalide? Dan ontvang je een gedeeltelijke uitkering. Als je overlijdt door een ongeval, dan keert a.s.r. één keer het verzekerde
bedrag uit.

Eenmalige uitkering bij

Je hebt recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door orgaandonatie. Hiervoor geldt geen eigen risicotermijn.

orgaandonatie
Rechtsbijstand

Als je arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander, dan ontvang je een vergoeding tot maximaal € 7.500 voor kosten
voor juridische hulp. Voorwaarde is wel dat je voor deze arbeidsongeschiktheid een uitkering van ons krijgt.

Verblijf buitenland

Vertrek je naar het buitenland voor minder dan 6 maanden? Dan loopt de verzekering gewoon door.

Tijdelijk stopzetten verzekering

Stop je tijdelijk met werken? Dan kan je ons vragen de verzekering tijdelijk voor maximaal één jaar te stoppen. Het voordeel is
dat je de verzekering binnen één jaar weer kan herstellen zonder extra medische vragen te beantwoorden. Je betaalt in deze
zogenaamde sluimerperiode maar 8% van de totale premie. Je ontvangt in deze periode geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
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Overzicht soort en hoogte uitkering
Duur arbeidsongeschiktheid en soort uitkering
Situatie

In de eerste 5 jaar kijken we bij het vaststellen van arbeidsongeschikt-

Niet blijvend arbeidsongeschikt:

heid voor hoeveel procent je dat bent en of je de werkzaamheden

er is kans op herstel of je kunt je

die horen bij je beroep nog kunt uitvoeren. In dat geval kom je in

laten omscholen.

aanmerking voor de 5-jaars uitkering.
Uitkering stopt na 5 jaar

5-jaars uitkering
Jaar 1-2

Jaar 3-4

Jaar 5

100% van het verze-

75% van het verze-

50% van het verze-

kerd bedrag x het

kerd bedrag x het

kerd bedrag x het

percentage dat je

percentage dat je

percentage dat je

arbeidsongeschikt

arbeidsongeschikt

arbeidsongeschikt

bent.

bent.

bent.

Zodra blijkt dat je als ondernemer geen (ander) werk meer kan uitvoeren
en je niet meer in staat bent om het wettelijk minimum loon te verdienen,
kom je in aanmerking voor de langlopende uitkering tot de eindleeftijd.
Langlopende uitkering

Situatie
Volledig en blijvend arbeidsongeschikt: er is geen kans op herstel.

Vanaf jaar 5 tot maximaal uw eindleeftijd

Gangbaar werk dat beschikbaar is,

75% van het verzekerd bedrag x het percentage dat je arbeidsonge-

kun je niet uitvoeren.

schikt bent.

Vanaf jaar 5 tot je eindleeftijd
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