Doorgaangarantie
U heeft een AOV bij a.s.r. Als u per 1 januari 2023
ook kiest voor een zorgverzekering van a.s.r., dan
heeft u automatisch de Doorgaanverzekering.
Hiermee profiteert u onder andere van extra
korting op uw AOV-premie. U kunt deze
verklaring zien als een garantiebewijs voor deze
korting. Daarnaast biedt de Doorgaanverzekering
nog meer voordelen. Deze voordelen staan op
asr.nl/doorgaan.
U kunt de Doorgaangarantie nu ook online
invullen op asr.nl/doorgaangarantie.
De Doorgaanverzekering voor ondernemers
Dat is de perfecte combinatie van de beste AOV
in de markt en een uitstekende zorgverzekering
met vrije keuze. Plus aanvullende hulp via de
Doorgaan Basis en een Doorgaanexpert die uw
vragen beantwoordt en werk uit handen neemt.
En dat alles voor een scherpe premie.
Met het afsluiten van onze zorgverzekering per
1 januari 2023 garandeert a.s.r. de volgende
voordelen:
-		 25% korting op uw aanvullende verzekering
van a.s.r. (ook voor gezinsleden tot 27 jaar;
kinderen onder de 18 hebben zonder extra
kosten dezelfde aanvullende dekking als de
verzekeringnemer)

-		 10% korting op uw aanvullende
tandartsverzekering van a.s.r. (ook voor
gezinsleden tot 27 jaar; kinderen onder de
18 hebben zonder extra kosten dezelfde
aanvullende dekking als de verzekering
nemer)
-		 De aanvullende verzekering Doorgaan Basis
met o.a. uitgebreide dekking voor psycho
logische zorg en mantelzorg. Deze dekkingen
zijn speciaal voor ondernemers geselecteerd
zodat u kunt doorgaan. Op asr.nl/doorgaan
vindt u meer informatie en de voorwaarden.
Extra korting op uw AOV premie
Kiest u voor de Doorgaanverzekering, dan krijgt
u 2% extra korting op uw AOV als u kiest
voor de restitutieverzekering Eigen Keuze of
naturaverzekering Ruime Keuze.
We verrekenen deze korting in het eerste
kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht
vanaf het moment dat u de Doorgaangarantie
invult en opstuurt. Dus hoe eerder u beslist,
hoe langer u korting krijgt. Het invullen van
de Doorgaangarantie kan tot 15 november.
U krijgt de korting en de voordelen van de
Doorgaanverzekering niet als u op 1 januari 2023
de zorgverzekering niet bij a.s.r. sluit.

Uw gegevens
Uw naam:
telefoonnummer:
Uw emailadres:
Postcode en huisnummer:
Naam van uw adviseur:
Emailadres van uw adviseur:
Polisnummer van uw lopende AOV:
Datum:
Uw handtekening:

49735_0622

U kunt deze ingevulde Doorgaangarantie mailen naar inkomen.aanvraagdoorgaanverzekering@asr.nl.
Vul deze garantie volledig in om vertraging te voorkomen.

