Wij zorgen
voor inkomen
Polischeck
Is uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog up-to-date?
Sluit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog aan bij uw
zakelijke en persoonlijke omstandigheden? Is uw inkomen
hoger of juist lager dan toen u uw verzekering afsloot? En heeft
u nu meer of minder financiële reserves? Doe de AOV polischeck
en neem contact op met uw assurantieadviseur!

!

Doe de AOV Polischeck en neem contact op
met uw verzekeringsadviseur

Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomen Continu
Compleet biedt verschillende mogelijkheden om de dekking
aan te passen aan uw persoonlijke omstandigheden:
Een verzekerd inkomen dat past bij uw situatie
U mag jaarlijks de hoogte van uw verzekerd inkomen aanpassen
aan uw situatie. U bent daarbij niet gebonden aan een vast
moment. Een verhoging tot 10% kan zelfs zónder gezondheids
beoordeling. Maar ook verlagen van het verzekerd inkomen is
mogelijk.

6967A-15-06

Beoordeling arbeidsongeschiktheid
Voor de AOV heeft u de keuze tussen ‘passende arbeid’ en
‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Kunt u door ziekte of arbeids
ongeschiktheid uw eigen beroep niet meer uitoefenen?
Dan kijken we bij ‘passende arbeid’ of u ander werk kunt
doen dat past bij uw opleiding en/of ervaring. Is die mogelijk
heid er, dan keert de verzekering niet of slechts gedeeltelijk
uit. Wilt u dat we alleen kijken of u uw huidige beroep nog
kunt uitoefenen? Dan past het uitgangspunt ‘beroepsarbeids
ongeschiktheid’ beter bij uw wensen.

Flexibel in indexering
Wilt u dat uw verzekerd inkomen en de uitkering hun waarde
behouden? Dan kiest u voor indexeren. U doet dat met een vast
groeipercentage van 2 of 3%, of met een jaarlijkse aanpassing
op basis van het prijsindexcijfer. U kunt er ook voor kiezen om
alleen de uitkering te indexeren.
Welke eigenrisicoperiode kiest u?
Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u na afloop van
de eigenrisicoperiode een uitkering. U kunt kiezen uit een
eigenrisicoperiode van 1, 2, 3, 6, 12 of zelfs 24 maanden.
Wilt u de uitkeringsduur of eindleeftijd aanpassen?
Bij (blijvende) arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering
voor een bepaalde tijd of tot een bepaalde leeftijd. U kunt kiezen
uit een tijdelijke uitkeringsduur, een eindleeftijd van 50 jaar en
alle eindleeftijden van 55 tot en met 67 jaar.*
* Deze keuze kan beperkt worden door het beroep dat u uitoefent.
Vraag uw assurantieadviseur naar de mogelijkheden.

Doe de Polischeck
Het is belangrijk dat uw verzekering past bij uw persoonlijke
omstandigheden. Graag nodigen wij u uit om de
bijgevoegde Polischeck te doen en daarna de mogelijkheden
van uw verzekering te bespreken. Neem contact op met uw
assurantieadviseur voor het maken van een afspraak.
Samen met u brengt de assurantieadviseur de eventuele
risico’s in kaart. Zo blijft u met een gerust gevoel doen waar
u goed in bent: ondernemen!

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.

Polischeck
Is uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog up-to-date?
Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u verschillende mogelijkheden om de dekking aan te passen aan uw persoonlijke
omstandigheden. Deze polischeck helpt u om na te gaan of uw polis nog aansluit bij huidige situatie. Kijk voor uw huidige gegevens
op uw polis of verzekeringsbewijs.
Beantwoordt u één of meer van de vragen met nee, dan adviseren wij u contact op te nemen met ons.
Heeft u nog steeds genoeg aan uw huidige verzekerde bedrag als u arbeidsongeschikt wordt?

Ja

Nee

U mag jaarlijks de hoogte van uw verzekerd inkomen aanpassen aan uw situatie. En u bent daarbij niet gebonden aan een vast

moment. Als u een Inkomen Continu Compleet heeft kunt u tot 10% verhogen, zonder medische waarborgen. Maar ook verlagen
van het verzekerd inkomen is mogelijk.
Wilt u nog steeds beoordeeld worden op het arbeidsongeschiktheids-criterium dat op uw polis staat als u
arbeidsongeschikt bent?

Ja

Nee

Als uitgangspunt voor de AOV is er de keuze tussen ‘passende arbeid’ en ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Kunt u door ziekte of
arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan kijken we bij ‘passende arbeid’ of u ander werk kunt doen dat
past bij uw opleiding en/of ervaring. Is die mogelijkheid er, dan keert de verzekering niet of slechts gedeeltelijk uit. Wilt u dat we
alleen kijken of u uw huidige beroep nog kunt uitoefenen? Dan past het uitgangspunt ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ beter bij uw
wensen.
Is de indexering zoals vermeld op uw polis voor u nog de beste keuze?

Ja

Nee

Wilt u dat uw verzekerd inkomen en de uitkering hun waarde behouden? Dan kiest u voor indexeren.
U doet dat ofwel met een vast groeipercentage van twee of drie procent, of met een jaarlijkse aanpassing op basis van het CBS
prijsindexcijfer. U kunt er ook voor kiezen om alleen de uitkering te indexeren. Heeft u een Inkomen Continu Compact verzekering?
Dan heeft u niet de mogelijkheid om uw verzekerde inkomen te laten indexeren.
Sluit de gekozen eigenrisicoperiode nog aan bij uw wensen?

Ja

Nee

Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u na afloop van de eigenrisicoperiode een uitkering. U kunt kiezen uit een
eigenrisicoperiode van 1, 6 of 12 maanden. In geval van een Inkomen Continu Compleet heeft u ook de mogelijkheid om 2, 3, of 24
maanden te kiezen. Misschien heeft u inmiddels personeel en kan uw bedrijf wat langer draaien zonder u? Of heeft u meer of juist
minder financiële reserves? Dan wilt u wellicht de eigenrisicoperiode van uw verzekering aanpassen.
Verwacht u nog steeds door te werken tot de eindleeftijd zoals vermeld op uw polis?

Ja

Nee

U bent verzekerd tot uw <eindleeftijd>. Bij (blijvende) arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering voor een bepaalde tijd of tot
een bepaalde leeftijd. U kunt kiezen uit een tijdelijke uitkeringsduur, een eindleeftijd van 50 jaar en alle eindleeftijden van 55 tot en
met 67 jaar*. U kunt uw eindleeftijd naar voren of naar achteren schuiven.
* Deze keuze kan beperkt worden door het beroep dat u uitoefent of het product dat u heeft gekozen. Vraag uw verzekeringsadviseur
naar uw mogelijkheden.
Heeft u nog steeds hetzelfde beroep zoals vermeld op uw polis?

Ja

Nee

Door automatisering, procesverandering, of met de groei van uw bedrijf zijn uw werkzaamheden misschien verschoven.
Misschien voert u uw beroep nu anders uit dan toen u de verzekering afsloot. Dit kan gevolgen hebben voor uw beroepsklasse
en voor uw premie.

