Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
voor ondernemers en zzp’ers

Een inkomen bij arbeidsongeschiktheid
met de beste AOV’s in de markt

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt
Onze AOV’s in het kort

Als ondernemer of zzp’er zorg je voor je eigen inkomen. Dat is wat jou een ondernemer maakt,
maar dat kan ook risico’s met zich meebrengen. Wanneer je door ziekte of een ongeval niet meer
kunt werken, loopt je inkomen snel terug. Hoe houd je dan je bedrijf en je gezin draaiende?

Doorgaanverzekering: AOV én
zorg in 1

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van De Amersfoortse ben je goed
verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Onze AOV’s worden al jaren
achter elkaar beoordeeld als de beste in de markt. En we zijn gespecialiseerd in het helpen van
ondernemers voor, tijdens en na arbeidsongeschiktheid. Dat doen we met een team van eigen
arbeidsdeskundigen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Onze AOV’s op een rij

De Amersfoortse heeft vier verschillende AOV’s en daarnaast de Doorgaanverzekering: dat is een
combinatie van een AOV en een zorgverzekering die jou als ondernemer of zzp’er veel voordelen
biedt. In deze brochure kun je snel zien wat de verschillen zijn en welke AOV bij jou past.

Hier kun je op rekenen met
onze AOV’s
Hoe werkt het afsluiten?
Veelgestelde vragen

Onze AOV’s in het kort
Je kunt kiezen uit de volgende AOV’s:
	AOV: meest gekozen, volledige dekking, beste ondersteuning
bij arbeidsongeschiktheid
	Flexibele AOV: volledige dekking, op ieder moment aan te
passen aan jouw wensen, minder verplichtingen
	AOV 2.5: goedkopere AOV met een maximale uitkeringsduur
van 2 of 5 jaar
	Langer mee AOV: betaalbare AOV speciaal voor fysiek zware
beroepen

Doorgaanverzekering: een combinatie van één van
bovenstaande AOV’s met de zorgverzekering van De
Amersfoortse met veel voordeel. Zoals extra psychologische hulp en korting op je AOV én je zorgverzekering.
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Hier kun je nog meer op rekenen
-	We helpen je ook bij het voorkomen van
arbeidsongeschiktheid. Je kunt dus al bij ons terecht als
je nog niet arbeidsongeschikt bent, maar je wel zorgen
maakt om je gezondheid. We hebben een eigen team
van arbeidsdeskundigen in huis. Zij zijn gespecialiseerd in
het ondersteunen van ondernemers bij (het voorkomen
van) arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hebben we een
preventieprogramma met handige diensten waar je gebruik
van kunt maken. Lees hier meer.
-	Als je toch arbeidsongeschikt raakt, helpen we je om op
een verantwoorde manier weer aan het werk te gaan.
Ook dan kun je rekenen op ondersteuning van onze
arbeidsdeskundigen. Lees hier hoe we dat doen.
Extra voordeel met a.s.r. Vitality
Kies je naast je AOV voor a.s.r. Vitality, dan profiteer je van extra
voordelen. a.s.r Vitality is een bewegingsprogramma waarbij je
wordt beloond zodra je meer en vaker beweegt. Zo spaar je voor
leuke cadeaus en voor een interessante cashback op de premie
van je AOV. Jouw jaarlijkse cashback kan oplopen tot maar liefst
8%.
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Je kunt kiezen uit de volgende
AOV’s:
Hier kun je nog meer op rekenen
Wat wil je weten?
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Wat wil je weten?
-

 ekijk waar je allemaal op kunt rekenen met een AOV van De
B
Amersfoortse
-	Bekijk in het dekkingenoverzicht de verschillen tussen onze
AOV’s
- Is er iets onduidelijk? Bekijk de veelgestelde vragen
- Bereken je premie
- Wil je weten hoe je een AOV kunt afsluiten? Klik hier
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Doorgaanverzekering: AOV én zorg in 1

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt

Vaak heb je als ondernemer je arbeidsongeschiktheidsverzekering en je zorgverzekering bij twee verschillende verzekeraars afgesloten.
En dat terwijl het over een en hetzelfde gaat: jouw gezondheid. Speciaal voor ondernemers heeft De Amersfoortse daarom de
Doorgaanverzekering. Met deze verzekering sluit je naast je AOV ook een zorgverzekering bij De Amersfoortse af. Zo krijg je korting op je
premie. En daarbij kunnen wij jou beter helpen.

Onze AOV’s in het kort

Want we staan voor je klaar zodra jij je zorgen maakt over jouw gezondheid, je gezin of je bedrijf. Alles is erop gericht om jouw zorgen,
papierwerk en gedoe uit handen te nemen. Zo kun jij doorgaan als ondernemer.

Hier kun je op rekenen met
onze AOV’s

De Doorgaanverzekering bestaat uit:
	Je AOV van De Amersfoortse (AOV, Flexibele AOV, AOV2.5,
Langer mee AOV) met premiekorting: U ontvangt korting uw
AOV met zowel de restitutieverzekering Eigen Keuze als met
de naturaverzekering Ruime Keuze.
	De uitstekende zorgverzekering van De Amersfoortse met 5%
korting op de basisverzekering, 15% korting op de aanvullende
verzekering en 10% korting op de tandartsverzekering.
	De Doorgaanmodule, extra dekkingen en diensten met extra
zorg en hulp voor jou, je gezin en je bedrijf. Je profiteert van
een ruime vergoeding voor psychologische zorg, gezinshulp
na een ongeval en vervangende mantelzorg.
	Altijd persoonlijk advies en ondersteuning van onze
Doorgaanexperts

Onze AOV’s op een rij

Lees alles over onze Doorgaanverzekering en de voordelen
hiervan voor jou als ondernemer op www.amersfoortse.nl/
doorgaanverzekering of in de speciale Doorgaanbrochure.

Goed om te weten: de gegevens die je met je zorgverzekering deelt, mogen niet gedeeld worden
met je AOV. De zorg die je afneemt heeft dus nooit
invloed op de premie of dekking van je AOV.

Doorgaanverzekering: AOV én
zorg in 1
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Hulp bij het voorkomen van
arbeidsongeschiktheid

Onze AOV’s in het kort

Ook als je niet arbeidsongeschikt bent, zijn we er voor je. Je kunt
ons bellen zodra jij je zorgen maakt over je gezondheid. Samen
kunnen we kijken wat we kunnen doen om arbeidsongeschiktheid
te voorkomen. De Amersfoortse heeft eigen specialisten in huis
en werkt daarnaast samen met verschillende gespecialiseerde
dienstverleners die jou als ondernemer hierbij kunnen
ondersteunen. Bijvoorbeeld door een aanpassing van je werkplek
of coaching.
Hoe dit in de praktijk werkt? Lees hiernaast het verhaal van Suzan.
Persoonlijke gezondheidscheck
Daarnaast kun je met een AOV van De Amersfoortse ieder jaar de
Persoonlijke Gezondheidscheck doen: dit is een digitale vragenlijst,
en een bloed- en urinetest die je thuis doet, die jouw risico op
veelvoorkomende gezondheidsproblemen in kaart brengen.
Lees hier meer over op de volgende pagina
Bij de Langer mee AOV is hulp bij het voorkomen
van arbeidsongeschiktheid een heel belangrijk
onderdeel. Je krijgt daar namelijk elke 3 jaar een
arbeidsdeskundige op bezoek. Check hier hoe het
precies werkt.

Zo hielpen wij Suzan arbeidsongeschiktheid
voorkomen

Doorgaanverzekering: AOV én
zorg in 1

Succesvol aan de slag met
spanningsklachten

Hier kun je op rekenen met
onze AOV’s

Suzan werkt als zelfstandig marketing- en
communicatieadviseur. Voorheen maakte ze lange
dagen en was ze veeleisend voor zichzelf. Daardoor
kreeg ze spanningsklachten, zoals oververmoeidheid en
nekklachten. Haar laatste project heeft Suzan daarom,
na overleg met haar opdrachtgever, op een aangepaste
manier afgerond. Ze is erg opgelucht dat dit project nu
voorbij is. Om erger te voorkomen meldde Suzan haar
klachten bij De Amersfoortse. Onze arbeidsdeskundige
Gertrud ging vervolgens met haar in gesprek. Suzan gaf
aan dat ze nog wel kon werken, want haar melding was
meer preventief: ze wilde erger voorkomen. Toch kreeg
ze van De Amersfoortse een tijdelijke uitkering voor
50%, zodat ze even op adem kon komen. Daarnaast werd
er een coachingstraject opgestart om Suzan beter om te
leren gaan met haar spanningsklachten. En duidelijkere
grenzen voor zichzelf te stellen. Suzan is blij met de hulp
die ze heeft gekregen en is weer fulltime aan het werk.
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Hier kun je op rekenen met onze AOV’s
Een soort gezondheids-APK dus, waarmee je mogelijke
arbeidsongeschiktheid tijdig op kan sporen. Je ontvangt hier een
uitgebreid rapport van inclusief persoonlijke adviezen van een
onafhankelijke coach. Deze informatie krijgt De Amersfoortse niet.
Ondernemersprofiel
Ook kun je jaarlijks het Ondernemersprofiel afnemen: een
digitale vragenlijst die jouw sterke kanten en verbeterpunten
als ondernemer in kaart brengt. De uitslag bespreek je met een
onafhankelijke ondernemerscoach. Het inschakelen van hulp bij
het voorkomen van arbeidsongeschiktheid heeft nooit invloed op
je premie of dekking. De Amersfoortse krijgt deze informatie niet.

Hulp bij arbeidsongeschiktheid
Bij De Amersfoortse krijg je niet alleen een vervangend inkomen
bij arbeidsongeschiktheid. We ondersteunen je ook persoonlijk
om weer snel en verantwoord aan het werk te gaan. Onze
arbeidsdeskundigen zijn specialist op het gebied van mens, werk
en inkomen. Aan de hand van jouw situatie kijken we wat je nodig
hebt om weer aan de slag te kunnen én blijven. Want als we iets
hebben geleerd van onze jarenlange ervaring met het begeleiden
van ondernemers, is het dat ondernemers geen types zijn om stil
te zitten. De Amersfoortse begrijpt dat en zorgt ervoor dat je op
een verantwoorde manier kunt doorgaan met ondernemen, tot
aan je pensioen.
Hoe dit in de praktijk werkt? Lees hieronder het verhaal van Daniël.
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Zo hielpen wij Daniël bij arbeidsongeschiktheid

Eenmalige uitkering bij een
ongeval

Van vrachtwagenchauffeur naar internetondernemer

Rechtsbijstand

Daniël was vrachtwagenchauffeur en reed voor zichzelf, toen hij te horen kreeg dat hij diabetes had. Opeens kwam hij thuis
te zitten. Onze arbeidsdeskundige Patricia hielp hem weer op de rit. Met zijn diabetes kon hij niet hele dagen vrachtwagen
rijden, maar hij kon nog wél ander werk doen. Na een loopbaanonderzoek ging Daniël een studie Werktuigbouwkunde doen. De
Amersfoortse betaalde de studie. Samen met onze arbeidsdeskundige zocht hij verder naar een oplossing. Daniël besloot weer
ondernemer te worden. Met behoud van zijn uitkering startte hij zijn eigen internetbedrijf: vrachtwagenchauffeurs helpen met de
administratie rond afvalstromen en CO2-uitstoot. De Amersfoortse hielp hem met het opzetten van zijn bedrijf en zo kreeg Daniël
steeds meer klanten. Dat ging zo goed, dat zijn uitkering kon worden afgebouwd. Hij is nog steeds internetondernemer.

Onze AOV’s op een rij
Hoe werkt het afsluiten?
Veelgestelde vragen

Hier kun je op rekenen met onze AOV’s
Aanvangskorting
Je ontvangt de eerste 3 jaar
korting op je verzekering. Het
eerste jaar 25%, het tweede
jaar 20% en het derde jaar
5%. Maar als jij het anders wil
verdelen, dan kan dat ook. Je
kunt de aanvangskorting ook
inruilen voor 4% doorlopende
korting.
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Zwangerschap en
bevalling

Tijdelijk stopzetten
van je verzekering

Verblijf in het
buitenland

Vrouwelijke ondernemers
ontvangen een
zwangerschapsuitkering.
De zwangerschapsuitkering
is 100% van het verzekerd
bedrag over 16 weken en
ontvang je, netto, in één keer.
Let op: de eigen risicotermijn
gaat hier nog vanaf. Deze
zwangerschapsuitkering
geldt alleen als je zwanger
bent geworden na de
ingangsdatum van je AOV, en
als je een eigen risicotermijn
hebt van minder dan 180
dagen.

Stop je tijdelijk met werken?
Omdat je een sabbatical
neemt of omdat je tijdelijk in
loondienst gaat. Dan kun je je
AOV voor maximaal één jaar
stopzetten. Je betaalt dan 8%
van de premie.
Let op: Raak je tijdens deze
periode arbeidsongeschikt,
dan heb je géén recht op een
uitkering.
Wel kun je dan gebruik maken
van onze begeleiding: samen
met jou kijken we wat je nodig
hebt om op een verantwoorde
manier weer aan de slag te
kunnen én blijven.
Wil je je AOV weer in laten
gaan? Dan is een telefoontje
voldoende. Je hoeft dan niet
opnieuw gezondheidsvragen

Vertrek je naar het buitenland
voor minder dan zes
maanden? Dan kun je je
verzekering gewoon door
laten lopen. Vertrek je naar
het buitenland voor langer
dan zes maanden? Geef dat
dan aan ons door. Afhankelijk
van waar je naartoe gaat en
wat je daar gaat doen, kijken
we of we je verzekering door
kunnen laten lopen.

te beantwoorden.
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Hier kun je op rekenen met onze AOV’s
Adoptie
Bij de AOV, Flexibele AOV
en Langer mee AOV hebben
zowel mannen als vrouwen
recht op een uitkering bij
adoptie. Dit recht geldt als je
een eigen risicotermijn van
maximaal 90 dagen hebt en
als de adoptiedatum (volgens
de officiële adoptieverklaring)
ten minste één jaar na
de ingangsdatum van de
verzekering ligt. Je ontvangt
een uitkering voor 30 dagen
en deze bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag. De
eigen risicotermijn is niet van
toepassing.

Premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
Je hebt de keuze voor
premievrijstelling in het eerste
jaar. Dat betekent dat als je
arbeidsongeschikt bent, je na
de eigen risico-termijn geen
premie meer hoeft te betalen
voor het gedeelte dat je
arbeidsongeschikt bent.
Ben je bijvoorbeeld 60%
arbeidsongeschikt? Dan
betaal je nog maar 40% van je
premie.

Eenmalige uitkering
bij een ongeval
Als je door een ongeval
volledig blijvend invalide
raakt, dan ontvang je twee
keer het verzekerde bedrag.
Ben je gedeeltelijk blijvend
invalide? Dan ontvang je een
gedeeltelijke uitkering. Als je
overlijdt door een ongeval,
dan keren we één keer het
verzekerde bedrag uit aan je
nabestaanden.

Een inkomen bij
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Rechtsbijstand
Als je arbeidsongeschikt
raakt door schuld van een
ander, dan ontvang je een
vergoeding tot maximaal
€ 7.500,- voor kosten van
juridische hulp, om de
schade te verhalen die je niet
verzekerd hebt. Bijvoorbeeld
je eigen risico of beschadigde
goederen. Voorwaarde
is wel dat je voor deze
arbeidsongeschiktheid een
uitkering van ons krijgt.
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Dekkingenoverzicht
AOV
In het kort

-----

Voor alle beroepen
Op maat samenstellen
Lange uitkeringsduur
Ruime dekkingen

Onze AOV’s in het kort
Flexibele AOV
------

Voor alle beroepen
Dagelijks aan te passen
Lange uitkeringsduur
Ruime dekkingen
Minder verplichtingen

AOV 2.5
-----

Voor alle beroepen
Voordelige keuze
Uitkeringsduur van 2 of 5 jaar
Ideaal voor startende ondernemers

Langer mee AOV
-----

Voor fysiek zware beroepen
Voordelige keuze
Aflopende uitkering van 5 jaar
Uitkering tot 67 jaar en 3 maanden als
je echt niet meer kunt werken

Doorgaanverzekering: AOV én
zorg in 1
Hier kun je op rekenen met
onze AOV’s
Onze AOV’s op een rij

Hoeveel inkomen wil je
verzekeren?

Je kunt maximaal 90% van je gemiddelde Je kunt maximaal 90% van je
inkomen over de laatste 3 jaar
jaarinkomen verzekeren
verzekeren

Je kunt maximaal 90% van je
jaarinkomen verzekeren, tot max.
€50.000

Je kunt maximaal 90% van je gemiddelde
inkomen over de laatste 3 jaar
verzekeren

Dekkingenoverzicht

Hoe wil je dat wij je
arbeidsongeschiktheid
beoordelen?

Je kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid (standaard). We
kijken dan of je de werkzaamheden
die bij jouw beroep horen nog kunt
uitvoeren.

Je kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid (standaard). We
kijken dan of je de werkzaamheden
die bij jouw beroep horen nog kunt
uitvoeren.

Je wordt standaard beoordeeld op
beroepsarbeidsongeschiktheid.

De eerste 5 jaar van
arbeidsongeschiktheid
word je beoordeeld op
beroepsarbeidsongeschiktheid.

Dekkingenoverzicht

Je kunt ook kiezen voor passende
arbeid. Dan kijken we of je een beroep
kunt uitoefenen
dat bij je opleiding en werkervaring past.

Je kunt ook kiezen voor passende
arbeid. Dan kijken we of je een beroep
kunt uitoefenen
dat bij je opleiding en werkervaring past.

Hoe lang is de contractduur?

Voor de Langlopende uitkering* (tot je
67e) kijken we of je blijvend en volledig
arbeidsongeschikt bent en dus helemaal
geen werk meer kan uitvoeren. We
kijken naar het werk dat
je nog wel kan uitvoeren, ongeacht je
beroep en werkervaring. Wij verstaan
onder niet meer kunnen werken dat
je niet in staat bent om het wettelijk
minimumloon te verdienen.

Je kunt kiezen voor:
- 1 jaar: De verzekering is direct dagelijks
Kies je voor een contractduur langer
opzegbaar.
dan 1 jaar? Dan krijg je de eerste
- 3 jaar: Na deze contractperiode is de
jaren premiekorting.
verzekering direct dagelijks opzegbaar.

Je kunt kiezen voor:
Je kunt kiezen voor:
- 1 jaar: De verzekering is direct dagelijks -- 1
 jaar: De verzekering is direct
opzegbaar.
dagelijks opzegbaar.
- 3 jaar
-- 3 jaar: Na deze contractperiode
- 5 jaar
is de verzekering direct dagelijks
Na deze contractperiode van 3 of 5
opzegbaar.
jaar is de verzekering direct dagelijks
opzegbaar.

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

Tot welke leeftijd wil je verzekerd
zijn?

De eindleeftijd is standaard 67 jaar. Je
kunt ook kiezen voor 68 jaar, of voor een
lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld 55
of 60 jaar. Bij fysiek zwaardere beroepen
kan de eindleeftijd lager zijn.

De eindleeftijd is standaard 67 jaar en 3
maanden. Je kunt ook kiezen voor een
lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld 55 of
60 jaar.

Dit is de eindleeftijd. Je AOV
eindigt als je die leeftijd bereikt.

De eindleeftijd is standaard 67 jaar. Je
kunt ook kiezen voor 68 jaar, of voor een
lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld 55
of 60 jaar. Bij fysiek zwaardere beroepen
kan de eindleeftijd lager zijn.

De eindleeftijd is standaard 67 jaar. Je
kunt ook kiezen voor 68 jaar, of voor een
lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld 55
of 60 jaar. Bij fysiek zwaardere beroepen
kan de eindleeftijd lager zijn.
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Dekkingenoverzicht
AOV
Hoe lang ontvang je een uitkering? Je ontvangt een uitkering tot:
-- je weer arbeidsgeschikt bent
-- je de eindleeftijd bereikt
-- je overlijdt

Onze AOV’s in het kort
Flexibele AOV
Je ontvangt een uitkering tot:
-- je weer arbeidsgeschikt bent
-- je de eindleeftijd bereikt
-- je overlijdt

AOV 2.5
Je ontvangt een uitkering tot:
-- je weer arbeidsgeschikt bent
-- je de maximale aaneengesloten
uitkeringsduur van 2 of 5 jaar hebt
bereikt; daarna eindigt je verzekering
-- je de eindleeftijd bereikt
-- je overlijdt

Langer mee AOV
Je ontvangt een uitkering tot:
-- je weer arbeidsgeschikt bent
-- je 5 jaar lang de 5-jaars-uitkering*
ontvangen hebt en niet in aanmerking
komt voor de Langlopende uitkering*
-- je de eindleeftijd bereikt
-- je overlijdt
Als je volledig arbeidsongeschikt bent,
en met werk niet meer in staat bent om
het wettelijk minimumloon te verdienen,
dan ontvang je een Langlopende
uitkering* tot je de eindleeftijd bereikt.

Hoe lang kun je zonder uitkering?
Dit is de eigen risicotermijn:
deze periode ben je wel
arbeidsongeschikt, maar krijg je nog
geen uitkering.

Vanaf welk % arbeidsongeschiktheid wil je een uitkering?

Wil je dat het verzekerd bedrag
jaarlijks aangepast wordt aan de
inflatie?
Als je hier niet voor kiest, blijft het
verzekerd bedrag ieder jaar gelijk.

---------

14 dagen
30 dagen
60 dagen
90 dagen
180 dagen
365 dagen
730 dagen
Een langere eigen risicotermijn kan
ook, tot 4 jaar
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Je ontvangt standaard
een uitkering vanaf
25% arbeidsongeschiktheid.

Je ontvangt standaard
een uitkering vanaf
25% arbeidsongeschiktheid.

Je ontvangt standaard
een uitkering vanaf
25% arbeidsongeschiktheid.

Je kunt ook kiezen voor:
-- 45%
-- 55%
-- 65%
-- 80%

Je kunt ook kiezen voor:
-- 45%
-- 55%
-- 65%
-- 80%

Je kunt ook kiezen voor:
-- 45%

Als je arbeidsongeschikt raakt door een
ongeval is de drempel altijd 25%.

Als je arbeidsongeschikt raakt door een
ongeval is de drempel altijd 25%.

Als je arbeidsongeschikt raakt door een
ongeval is de drempel altijd 25%.

Je kunt ervoor kiezen om je verzekerd
bedrag jaarlijks automatisch aan te laten
passen aan de inflatie (op basis van de
CBS-indexpercentage).

Je kunt ervoor kiezen om je verzekerd
Het verzekerd bedrag blijft gelijk.
bedrag jaarlijks automatisch aan te laten
passen aan de inflatie (op basis van de
CBS-indexpercentage).

Je ontvangt een uitkering vanaf 25%
arbeidsongeschiktheid.

Je kunt ervoor kiezen om je verzekerd
bedrag jaarlijks automatisch aan te laten
passen aan de inflatie (op basis van de
CBS-indexpercentage).

Onze AOV’s op een rij

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt

Dekkingenoverzicht
AOV
Wil je het verzekerd bedrag zelf
kunnen aanpassen?

Flexibele AOV

AOV 2.5

Langer mee AOV

Je mag het verzekerd bedrag altijd
verlagen of verhogen. Als je inkomen
stijgt, dan mag je ieder jaar eenmaal je
verzekerd bedrag met maximaal 10%
verhogen zonder gezondheidsverklaring.
Wil je het verzekerd bedrag vaker
verhogen, dan geldt: tot 15% met enkele
gezondheidsvragen. Wil je het verzekerd
bedrag met meer dan 15% verhogen,
dan vragen wij om een nieuwe
gezondheidsverklaring.

Je kunt het verzekerd bedrag verlagen
of verhogen. Eens in de 3 jaar kun je het
verzekerd bedrag verhogen met 20%
zonder gezondheidsverklaring.

Wijzigingen in je inkomen hoef je niet
aan ons door te geven. Wijzigingen in
je werkzaamheden moet je binnen een
maand aan ons doorgeven.

Wijzigingen in je inkomen en
werkzaamheden moet je iedere 3 jaar
aan ons doorgeven.

Wijzigingen in je inkomen en
werkzaamheden moet je iedere 3 jaar
aan ons doorgeven.

Je kunt kiezen voor:
-- stijging volgens de CBSindexpercentage (dit is max. 4%)
Je kunt ervoor kiezen om je uitkering -- 3% stijging
bij arbeidsongeschiktheid ieder jaar -- geen stijging
te laten stijgen, zodat je koopkracht
op peil blijft.

Je kunt kiezen voor:
-- stijging volgens CBS-indexpercentage
(dit is max. 4%)
-- 3% stijging
-- geen stijging

De uitkering blijft gelijk.

Je uitkering stijgt standaard op basis van
de CBS-indexpercentage (dit is max. 4%
per jaar).

Wil je aanvangskorting of
doorlopende korting?

Je kunt kiezen uit:
-- een aanvangskorting van 25% in het
eerste jaar, 20% in het tweede jaar en
5% in het derde jaar
-- een doorlopende premiekorting van
4%

Je kunt kiezen uit:
-- een aanvangskorting van 25% in het
eerste jaar, 20% in het tweede jaar en
5% in het derde jaar
-- een doorlopende premiekorting van
4%

Voor de Langer mee AOV geldt geen
aanvangskorting of doorlopende
korting.

Om je verzekerde bedrag aan te
kunnen passen moet je minimaal 3
maanden arbeidsgeschikt zijn.

Je kunt het verzekerd bedrag verlagen
of verhogen. Eens in de 3 jaar kun je het
verzekerd bedrag verhogen met 20%
zonder gezondheidsverklaring.

Onze AOV’s in het kort

Wil je wijzigingen in je inkomen en Wijzigingen in je inkomen en
werkzaamheden aan ons doorge- werkzaamheden moet je iedere 3 jaar
ven?
aan ons doorgeven.
Zo is je AOV altijd up to date.
Wil je dat je uitkering jaarlijks
aangepast wordt aan de inflatie?

Je kunt kiezen uit:
-- een aanvangskorting van 25% in het
eerste jaar, 20% in het tweede jaar en
5% in het derde jaar
-- een doorlopende premiekorting van
4%

Als je inkomen stijgt, dan mag je
eenmaal per jaar je verzekerd bedrag
met maximaal 10% verhogen zonder
gezondheidsvragen. Ben je ouder dan
55 jaar, dan vragen we je een aantal
gezondheidsvragen in te vullen. Je mag
het verzekerd bedrag ook verlagen.
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Extra informatie Langer mee AOV
*De Langer mee AOV: een 5 jaars-uitkering en langlopende
uitkering
Onze Langer mee AOV is speciaal voor fysiek zware beroepen
en kent 2 uitkeringen: de 5-jaarsuitkering en langlopende
uitkering. Hoe werkt dat precies?
Bij arbeidsongeschiktheid loopt je uitkering maximaal 5 jaar
door. Tijdens deze 5 jaar wordt jouw uitkering langzaam
afgebouwd. 90% van de arbeidsongeschikte ondernemers is
binnen 5 jaar weer aan het werk. En natuurlijk kun je tijdens je
arbeidsongeschiktheid ook rekenen op onze ondersteuning.
We helpen je om weer snel en goed aan het werk te kunnen.
Als blijkt dat je echt niet meer kunt werken - in geen enkele
functie, omdat je volledig arbeidsongeschikt bent en niet meer
in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen - dan
ontvang je van ons een Langlopende uitkering. Deze uitkering
loopt door tot je AOW-leeftijd of uiterlijk tot de maximale
eindleeftijd van 67 jaar en 3 maanden.
De Langer mee AOV: uitgebreide hulp bij
arbeidsongeschiktheid en het voorkomen daarvan
Bij al onze AOV’s heb je recht op deze hulp, maar bij onze
Langer mee AOV is het een belangrijk onderdeel van je
dekking. Hieronder lees je hoe dat precies werkt.

Bij fysiek zware beroepen is het soms een uitdaging voor je
lichaam om gezond aan het werk te blijven tot aan je pensioen.
Samen met jou kijkt De Amersfoortse daarom minstens iedere
drie jaar hoe het met jou en je bedrijf gaat en of je je huidige
werk kunt blijven doen. Of dat er nu, of op termijn, andere
oplossingen nodig zijn om door te kunnen gaan tot je 67e.
Zoals verschuiving van werkzaamheden binnen je bedrijf of
misschien zelfs wel omscholing naar een ander beroep. Bij het
vinden van die oplossingen gaan we je helpen.
De arbeidsdeskundige komt ook langs als je gezond bent*
Elke drie jaar krijg je bezoek van onze arbeidsdeskundige. Hij
of zij bespreekt met je hoe het met jou en jouw 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 bijscholing of
omscholing. Wij helpen je. Het eerste gesprek vindt plaats in
het eerste jaar dat je bij ons verzekerd bent. We verwachten bij
de Langer mee AOV dat je bereid bent om die gesprekken aan
te gaan, zodat we je goed kunnen adviseren.
Om de Langer mee AOV goed te begrijpen, lees voor meer
informatie de Langer mee AOV brochure.
*	Ook bij onze andere AOV’s spannen onze arbeidsdeskundigen zich in om jou te helpen. Zie onder
de kopjes “Hulp bij arbeidsongeschiktheid” en “Hulp bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid” hoe dat precies gaat. Of lees de verhalen van Daniël en Suzan in deze brochure.
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Hoe werkt het afsluiten?
Iedere ondernemer is anders. Wil je bijvoorbeeld je hele
jaarinkomen verzekeren of maar een deel? En hoelang kun je bij
arbeidsongeschiktheid zonder een uitkering? Keuzes die allemaal
komen kijken bij het samenstellen van jouw AOV. En die allemaal
van invloed zijn op je premie. Om er zeker van te zijn dat je ons
product begrijpt en daarin de keuzes maakt die bij jou passen,
kun je onze AOV’s afsluiten via een verzekeringsadviseur.
Premie berekenen
Wil je eerst weten hoeveel premie je ongeveer zou betalen?
Bereken hier je premie. Let op: je krijgt hier slechts een indicatie
te zien van de premie. Je daadwerkelijke premie kan hoger of
lager zijn. Dit hangt af van onder andere de dekkingskeuzes die
je maakt. Zie voor meer informatie onder de veelgestelde vragen
“Hoe komt mijn premie tot stand?”. Ook je adviseur kan jou hier
meer over vertellen.

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt
Een AOV op maat
Samen met je adviseur stel je jouw AOV op maat samen. Je
adviseur helpt je vervolgens met het aanvragen van jouw AOV bij
De Amersfoortse. Hierbij vragen wij je een gezondheidsverklaring
in te vullen over je medische verleden. Uiteraard gaan wij
zeer zorgvuldig om met je gezondheidsgegevens. Alleen onze
medische dienst krijgt jouw gezondheidsgegevens te zien. Dit
zijn allemaal medisch geschoolde professionals met een medisch
beroepsgeheim. Je gezondheidsgegevens hebben we nodig om
jouw risico op arbeidsongeschiktheid goed in te kunnen schatten
en zo de hoogte van je premie te kunnen bepalen.
Het kan ook zijn dat we nog extra informatie nodig hebben,
bijvoorbeeld van je behandelend arts. In dat geval vragen
we jouw toestemming om deze informatie op te vragen.
Als we alle relevante informatie hebben om jouw risico op
arbeidsongeschiktheid goed te kunnen inschatten, kijken we
of we dit risico kunnen accepteren. Als dat zo is, stellen we
de hoogte van je premie vast. Je bent dan goed verzekerd en
ontvangt van ons je polisblad.
Heb je (nog) geen adviseur?
Op onze website vind je gemakkelijk een adviseur bij jou in de
buurt. Ga naar www.amersfoortse.nl/zoek-adviseur
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Veelgestelde vragen
Wat doet een AOV eigenlijk?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voorziet je van
inkomsten als je arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld door
een ongeval of ziekte. Maar een AOV van De Amersfoortse
doet meer: dreig je arbeidsongeschikt te worden, dan kun je
via je AOV hulp krijgen om dit te voorkomen. En als je toch
arbeidsongeschikt bent (geweest), kun je op hulp rekenen om
weer gezond aan het werk te gaan én te blijven.

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt
Daarnaast hangt de hoogte van je uitkering samen met
je mate van arbeidsongeschiktheid. De claimbehandelaar
stelt in overleg met de medisch specialisten en de
arbeidsdeskundige je mate van arbeidsongeschiktheid vast.
Ben je 50% arbeidsongeschikt? Dan kun je voor 50% nog
werken en is je uitkering dus 50% van je verzekerd bedrag per
jaar. Bij een verzekerd bedrag van € 30.000 is je uitkering dan
€ 15.000 bruto per jaar.
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Hoe komt mijn premie tot stand?
Je premie is van verschillende factoren afhankelijk. Onder
andere van je leeftijd en je beroep. Maar ook van keuzes
die je maakt in je dekkingen, bijvoorbeeld de hoogte van je
verzekerd bedrag en je eigen risicotermijn. Houd er rekening
mee dat je premie aftrekbaar is voor de belasting. Dat scheelt
dus weer! Benieuwd hoe hoog jouw premie ongeveer zou
zijn? De premie die je hier berekent en die wordt getoond is
de premie vóór de belastingaftrek.

In onderstaande tabel kun je voor de AOV, Flexibele AOV
en AOV 2.5 zien hoe je arbeidsongeschiktheidspercentage
samenhangt met de hoogte van je uitkering:

Hoe komt mijn uitkering tot stand?
Als je arbeidsongeschikt bent ontvang je, nadat je eigen
risicotermijn voorbij is, maandelijks van ons een uitkering.
Hoe hoog deze is, hangt allereerst af van het verzekerd
bedrag. Als je verzekerd bedrag €30.000 is en je bent volledig
arbeidsongeschikt, dan is je uitkering €30.000 bruto op
jaarbasis. De Amersfoortse is verplicht belasting af te dragen
over jouw uitkering. Je ontvangt je uitkering daarom netto.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

-- 80%-100%

-- 100% van het verzekerd bedrag

-- 65%-80%

-- 75% van het verzekerd bedrag

-- 55%-65%

-- 60% van het verzekerd bedrag

-- 45%-55%

-- 50% van het verzekerd bedrag

-- 35%-45%

-- 40% van het verzekerd bedrag

-- 25%-35%

-- 30% van het verzekerd bedrag

-- 0%-25%

-- Geen uitkering

Voor de Langer mee AOV liggen deze percentages anders.
Lees er meer over in de Langer mee AOV brochure.

Veelgestelde vragen
Wat is het verzekerd bedrag?
Het verzekerd bedrag is het bruto bedrag dat je jaarlijks
krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt. Je bepaalt
zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren, maar het
kan niet meer zijn dan 90% van je huidige inkomen. Als je
arbeidsongeschikt bent, ontvang je een maandelijkse nettouitkering die gebaseerd is op het verzekerd bedrag.
Wat is de eigen risicotermijn?
Dit is de periode tussen de eerste dag waarop arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, en de eerste dag dat je
een uitkering krijgt. Hoe langer je eigen risicotermijn, hoe
langer het duurt voor je een uitkering krijgt. De meeste
ondernemers kiezen voor een eigen risicotermijn van 30
dagen. Maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld 90 dagen of
1 jaar eigen risico. Je moet dan tijdens deze periode wel voor
je eigen inkomsten zorgen, bijvoorbeeld uit spaargeld.

Een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid met
de beste AOV’s in de markt
Wat wordt bedoeld met eindleeftijd?
Hiermee bepaal je tot wanneer je verzekering loopt en
tot wanneer je uiterlijk een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Je kunt je maximaal verzekeren tot 68 jaar.
Er zijn fysiek zware beroepen waarbij wij de eindleeftijd
maximeren op 55 of 60 jaar. Bij de Langer mee AOV kan
iedereen zich verzekeren tot maximaal 67 jaar en 3 maanden.
Maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een uitkering van
een periode van maximaal 2 of 5 jaar (bij de AOV 2.5).
Wat is de uitkeringsdrempel?
Deze drempel bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering ontvangt. De minimale
drempel is 25%. Dit betekent dat je geen uitkering krijgt als
je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. Maar ben je
bijvoorbeeld 30% arbeidsongeschikt (je kunt dus nog voor
70% werken), en je hebt een uitkeringsdrempel van 25%, dan
ontvang je een gedeeltelijke uitkering. Je kunt ook kiezen voor
een hogere drempel, tot 80%. Dit betekent dat je alleen een
uitkering krijgt als je helemaal niet meer kunt werken.
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Veelgestelde vragen
Voor wie is de AOV niet bestemd?
De AOV is niet voor werknemers en DGA’s die onder de
werknemersverzekeringen vallen. Als je voldoende eigen
vermogen of spaargeld hebt en dit wilt gebruiken als je
arbeidsongeschikt bent, bespreek dan met je adviseur of je
wel een AOV nodig hebt.

Staat je vraag er niet tussen?
Bel ons op 030 278 0335 of kijk op amersfoortse.nl/contact

42965_0121

Deze productbeschrijving is een verkorte weergave
van de polisvoorwaarden. Als de productbeschrijving
afwijkt van de polisvoorwaarden, dan gelden de
polisvoorwaarden.

De Amersfoortse Verzekeringen
Onderdeel van ASR Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
T 033 464 29 11

E info@amersfoortse.nl
I www.amersfoortse.nl
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