Speciaal ontwikkeld voor u én uw AOV-klanten
Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies. Daarom doen we er
alles aan om u als adviseur te ondersteunen. Bijvoorbeeld met middelen
die u helpen uw AOV-klanten optimaal te adviseren.

AOV ADVIES
VOORBEREIDINGSTOOL

VERKORTE
OVERSLUITPROCEDURE

POLISCHECK

PORTEFEUILLEVERGELIJKER

Sluit de huidige AOV van uw klant
nog aan bij zijn actuele situatie en
wensen? Of is er een voordeligere
oplossing mogelijk? Met de Portefeuillevergelijker weet u precies
wat u te doen staat.
Hoe werkt het?
• Lever uw portefeuillebestand aan
bij Avéro Achmea.
• Wij verrijken het met onze
(netto) AOV-premies.
• Benader uw klant voor een
verbeterd aanbod.
• Maak gebruik van de AOV Advies
Voorbereidingstool, zodat uw
advies WFT-proof is.

U adviseert uw klant over te
stappen naar een AOV van Avéro
Achmea. Dan maakt u gebruik van
de verkorte oversluitprocedure die
voorziet in:
• beperkte medische acceptatie
met slechts twee gezondheidsvragen;
• medische clausules van de
huidige AOV, 1-op-1 overgenomen.

BEHOUDACTIE

Uw klant wil kosten besparen op
zijn AOV. Dan kunt u de AOV
aanpassen aan de financiële
mogelijkheden van uw klant. Avéro
Achmea heeft middelen ontwikkeld
die u helpen uw klant te behouden.
U kunt ook kiezen om de Polischeck
in te zetten.

Uw klant wil weten of zijn AOV
nog up-to-date is. Doe dan de
Polischeck. Hiermee voldoet u aan
alle eisen van de zorgplicht. U kunt
hierbij bijvoorbeeld proactief
gebruik maken van het
‘verhogingsrecht’ of ‘verlenging
eindleeftijden’.
• Met het ‘verhogingsrecht’ kan uw
klant zijn verzekerd bedrag
jaarlijks heel eenvoudig tot 10%
verhogen, zonder gezondheidswaarborgen.
• De ‘verlenging eindleeftijden’ is
bedoeld voor klanten van wie de
AOV afloopt en die de looptijd
willen verlengen.

Dankzij de AOV Advies Voorbereidingstool kunt u uw klanten
optimaal voorbereiden op het
adviestraject. Uw klant weet zo
precies waar hij of zij aan toe is.
Als u de stappen van de AOV
Advies Voorbereidingstool volgt,
weet u zeker dat uw advies voldoet
aan alle eisen van de WFT.

OFFERTES

Bij het opstellen van offertes kunt u
altijd rekenen op ondersteuning
vanuit onze CBD Inkomen.
Uiteraard helpt Avéro Achmea u
door uw offerte zo snel mogelijk te
verwerken.
• U kunt offertes aanmaken via
Avéro Achmea Online of via
Meetingpoint.
• Offertes voor de Groeps AOV
lopen altijd via CBD Inkomen.

AOV ADVISEURS APP

De AOV Adviseurs App biedt
allerhande toegankelijke informatie, checklists en gerichte
vergelijkingsmogelijkheden.
U vindt hier neutrale informatiefilmpjes waarmee u uw klanten
kunt informeren over de werking
van AOV’s. Verder biedt de app een
concurrentievergelijking en een
lijst waarin alle AOV-begrippen
eenvoudig worden toegelicht.
Kijk op www.avero-aovapp.nl

