Groeps AOV
Productkaart

De Avero Achmea “Groeps AOV” is een collectieve arbeids

Productkenmerken / Premie

ongeschiktheidsverzekering voor o.a. de partners binnen

•

maatschappen en vennootschappen.

•	Vast dooreen premie percentage van het verzekerd

Ongewenste arbeidsongeschiktheid van één van de partners

•	Standaard lagere basis premie i.p.v. een instroomkorting

kan ingrijpende gevolgen hebben voor de partner zelf en zijn

•	Extra premie korting door groepsvoordeel

Contractsduur en premiegarantie van 3 jaar
inkomen

zakelijke partners / vennoten. Het is daarom essentieel om hier
één goede regeling voor te treffen.

Productkenmerken / Acceptatie
•

Groeps AOV al mogelijk vanaf 5 deelnemers

De Groeps AOV van Avero Achmea biedt maatschappen en

•

Verplichte deelname (minimale deelname = 80%)

vennootschappen o.a. een kwalitatief hoogwaardige dekking

•

Acceptatie t/m 64 jaar

tegen een aantrekkelijke collectiviteits premie. Hieronder staan

•	Jaarlijks en bij aanvang 10% verhogingsrecht zonder

alle voordelen van de Groeps AOV helder voor u op een rij.

medische waarborgen
•	Vanaf 50 deelnemers: acceptatie o.b.v. validiteitsverklaring

Product kenmerken / Algemeen:

ook voor toetreders zonder AOV

•

Groeps AOV al mogelijk vanaf 5 deelnemers

•

Hoog verzekerd bedrag mogelijk tot maximaal € 300.000

•

Eindleeftijd t/m 67 jaar mogelijk

•

Acceptatie obv validiteitverklaring

•

100% zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid

•

1-op-1 oversluiten mits niet arbeidsongeschikt

•

Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

•	Overname bestaande polis clausules van lopende

•

Eén polis en persoonlijk overzicht per deelnemer

•

Eén incasso op groepsnivo

•

Premiespecificatie per deelnemer

•

Eén collectief leeftijdsonafhankelijk premiepercentage

•

•

Contractsduur en premiegarantie van 3 jaar

•	Géén verplichte algemene keuring - alleen gericht wanneer

•

HANDS preventie service; 24/7 Counseling Service

Deelnemers met een AOV:

verzekering
Deelnemers zonder AOV:
Acceptatie o.b.v. een telefonische gezondheidsverklaring
telefonische gezondheidsverklaring daar aanleiding toe
geeft

Productkenmerken / voorwaarden:
•

Geen inkomenstoets

•

Geen correctiebepaling.

•	Inkomsten uit andere bronnen en activiteiten worden niet
in mindering gebracht op de mogelijke uitkering bij
arbeidsongeschiktheid.
•	Individuele voortzetting mogelijk zonder medische
waarborgen bij verlaten maatschap / vennootschap tegen
individueel tarief
•	Maatschap kiest op moedercontract eigen maatwerk
dekking
•	Individuele keuzevrijheid betreft eindleefdtijd en verzekerd
bedrag
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