Wij zorgen
voor inkomen
Onderhoud op Inkomen Continu Compleet
In de zoektocht van uw klanten naar mogelijke besparingen komt ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak in beeld. De AOV
schrappen lijkt op korte termijn financiële ruimte te bieden. Toch is opzeggen van de AOV om reden van kostenbesparing meestal
niet de beste oplossing. Er ontstaat immers een aanzienlijk risico voor de ondernemer en zijn bedrijf.
Op zoek naar de juiste balans
Inkomen Continu Compleet van Avéro Achmea speelt hierop in en biedt verschillende mogelijkheden voor kostenbesparing.
Inkomen Continu Compleet is een zeer flexibele verzekering, die eenvoudig is aan te passen aan de portemonnee van uw klant.
Zo zoekt u samen naar de juiste balans tussen kosten en risico’s. We zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

1. Lagere premie door aanpassen verzekering
Verzekerd inkomen
De resultaten van een onderneming of zelfstandige zijn elk jaar weer anders. De ondernemer kan zijn verzekerd inkomen daarop
aanpassen. Jaarlijks mag hij zijn verzekerd inkomen verhogen met 10%, zonder medische waarborgen.
Maar ook verlagen van het verzekerd inkomen is altijd mogelijk. Dit biedt de klant ruimte in zijn portemonnee.
Dekkingskenmerken
Uw klant kan ook verschillende dekkingskenmerken van de verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de eigenrisicoperiode, indexering,
eindleeftijd, beoordeling arbeidsongeschiktheid en uitkeringsondergrens. Ook deze aanpassingen kan de klant één maal per jaar, op
elk moment regelen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van premiebesparing als gevolg van aanpassing in de dekking.
Huidige situatie

Nieuwe situatie

Indicatie premiebesparing

80% van het inkomen

70% van het inkomen

12%

Eigenrisicoperiode 1 maand

Eigenrisicoperiode 2 maanden
Eigenrisicoperiode 6 maanden

4%
8%

Eigenrisicoperiode 3 maanden

Eigenrisicoperiode 6 maanden
Eigenrisicoperiode 12 maanden

3%
9%

Indexering van 3% op zowel inkomen als uitkering

Indexering op basis van CBS prijsindexcijfer
Geen indexering

5%
24%

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Passende arbeid

8%

Uitkering vanaf 25%

Uitkering vanaf 50%

12%

Eindleeftijd 67
Eindleeftijd 65

Eindleeftijd 65
Eindleeftijd 60

10%
28%

2. Lagere premie door andere factoren
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Beroepsklasse en werkzaamheden
Door automatisering of mechanisering, of met de groei van de onderneming, kan er een verschuiving van de werkzaamheden
plaatsvinden. Mogelijk met gevolgen voor de manier waarop de ondernemer zijn beroep uitoefent. Vaak zijn er ook gevolgen voor
de beroepsklasse. Een lagere beroepsklasse is uiteraard voordeliger voor uw klant. Let hierop tijdens uw onderhoudsgesprek.
We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 08053410 en bij de AFM onder nummer 12000606.

Opschorten
Is er sprake van bedrijfsbeëindiging, een tijdelijke dienstbetrekking of langdurig vertrek naar het buitenland? Dan heeft uw
klant de mogelijkheid om voor maximaal één jaar de verzekering op te schorten. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• De klant krijgt geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de opschorting ontstaat of erger wordt.
• De klant betaalt in deze periode een lagere premie.
• De klant kan zich weer volledig verzekeren zonder gezondheidsvragen zodra hij zijn beroep als zelfstandige hervat.
• Na 1 jaar opschorting mag Avéro Achmea de verzekering stoppen.
Sabbatical
Tijdens een sabbatical behoudt uw klant zijn volledige dekking. Wél tegen een vaak veel lagere premie. De korting hangt af van de
duur van de sabbatical, de duur van de eigenrisicoperiode en de gekozen dekking. De klant ontvangt zijn uitkering na afloop van de
eigenrisicoperiode, maar op z’n vroegst na afloop van de sabbatical. Raakt de ondernemer tijdens de sabbatical arbeidsongeschikt
of zwanger, dan gaat de eigenrisicoperiode direct in en start het re-integratietraject.
Mantelovereenkomsten
Avéro Achmea heeft mantelovereenkomsten gesloten met een aantal branche- en beroepsorganisaties. Leden van deze organisaties
profiteren van een aantrekkelijke korting op de premie. Is uw klant lid (geworden) van zo’n branche- of beroepsorganisatie?
Wijs hem dan op dit voordeel! Kijk voor een overzicht van de mantelovereenkomsten in deze toolkit of neem contact op met de
Commerciële Binnendienst Inkomen of met uw accountmanager.

