Wij zorgen
voor inkomen
Oversluitactie AOV Avéro Achmea
Wij helpen u bij het oversluiten van uw AOV-relaties naar Avéro Achmea
Bij prolongerende AOV-polissen is het voor uw AOV-relaties
bijzonder aantrekkelijk om deze polis over te brengen naar
Avéro Achmea. De arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomen
Continu Compleet van Avéro Achmea is namelijk zeer compleet
én zeer scherp geprijsd. Bovendien wordt de verzekering door
Moneyview beoordeeld met de maximale score van vijf sterren
op productvoorwaarden.
Instroom- of looptijdkorting voor uw klanten
Inkomen Continu Compleet is een zuivere sommenverzekering
en op maat in te vullen. Als er schade is, keren we niet alleen
snel uit maar geven we ook intensieve begeleiding bij de
re-integratie. Dat doen we zeer succesvol en aantoonbaar beter
dan onze concurrenten. Daarnaast profiteert uw relatie van een
mooie instroomkorting of een korting van 7% over de gehele
looptijd.
Avéro Achmea maakt het makkelijk
Zodra u een portefeuilleoverzicht van binnenkort prolongerende
AOV-polissen bij andere verzekeraars naar ons opstuurt, zorgen
wij voor de offerteberekeningen. Een snel en efficiënt proces. Zo
maken wij het u en uw klant makkelijk!
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Voordelen voor u:
• De verkorte oversluitprocedure maakt het eenvoudig om
een elders lopende AOV van een bestaande relatie over
te sluiten.
• U heeft voor alle offertes één aanspreekpunt bij de
Commerciële Binnendienst Inkomen (CBD) en bij
Acceptatie & Polisbeheer (A&P).
• Tijdens het adviesgesprek kunt u gebruikmaken
van de AOV-adviesvoorbereidingstool met de
informatiefilmpjes van Avéro Achmea.

Het proces stap voor stap
1.	U gaat in gesprek met uw relaties en bekijkt de mogelijk
heden voor het oversluiten van de prolongerende AOV.
2.	U stuurt het polisblad (maximaal één jaar oud) naar uw
vaste contactpersoon bij de Commerciële Binnendienst
Inkomen van Avéro Achmea. Dat kan per e-mail of per post
(CBD Inkomen, Postbus 101, 7300 AC Apeldoorn).
3.	Avéro Achmea beoordeelt de polis en maakt een offerte op
basis van de gegevens op de polis.
4.	Binnen 5 werkdagen plaatst Avéro Achmea de offerte
in AAO, samen met een verkort aanvraagformulier,
gezondheidsvragen en een slotverklaring. Bij het oversluiten
van de AOV worden 2 medische vragen gesteld:
-- Bent u om medische redenen beperkt in de uitoefening van
uw beroep of werk?
-- Staat u onder controle of behandeling van een huisarts,
een specialist, psycholoog, osteopaat, manueel therapeut,
fysio-, ergo- of Mensendiecktherapeut of hebt u deze in de
afgelopen 12 maanden bezocht?
	De offerte kunt u via AAO ophalen, inzien, printen en
bespreken met uw relatie.
5.	Als de klant akkoord gaat met de uitgebrachte offerte, dan
vult u AAO in en voegt u het verkorte aanvraagformulier, de
gezondheidsvragen en een slotverklaring toe, aangevuld met
de inkomensgegevens van de laatste 3 jaar.
6. De polis wordt opgemaakt.
Voor vragen of ondersteuning kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de Commerciële Binnendienst Inkomen via
telefoonnummer 088 462 46 40.

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.
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Waarom de AOV van Avéro Achmea?
Avéro Achmea staat klaar voor ondernemers en zelfstandigen op het moment dat ze worden geconfronteerd met (langdurige)
arbeidsongeschiktheid. Dat doen we door goede en voldoende financiële bescherming te bieden, maar ook met preventie
maatregelen tegen arbeidsongeschiktheid en hulp bij re-integratie. Want geen enkele ondernemer wil de rest van zijn werk
zame leven afhankelijk zijn van een uitkering.
De AOV van Avéro Achmea AOV biedt maximale inkomenszekerheid bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid, zonder restricties
en met de beste voorwaarden tegen de best passende premie.

Veel keuzemogelijkheden
• Per jaar verhogingsrecht van 10%
• Per jaar ongelimiteerde verlaging
• Ruime opties in:
-- verzekerbaar inkomen
-- uitkeringsduur
-- eindleeftijden
-- eigen risicoperiode
-- indexering
-- arbeidsongeschiktheidscriterium
-- tarief
-- uitkeringspercentage
-- uitkeringsondergrens
• Termijnkorting bij jaar-, halfjaar- en kwartaalbetaling

Voordelen en kenmerken van de Inkomen Continu
Compleet AOV
• Zuivere sommenverzekering
• Hoge verzekerde bedragen mogelijk, tot 4 150.000
• Klantvriendelijke en efficiënte afname van
gezondheidsverklaring, telefonisch of digitaal
• Dekking vaste lasten en waarnemingskosten mogelijk
• Sabbaticaldekking mogelijk
• Digitaal schade melden
• Ruime keuze uit preventiediensten
• Professionele hulp bij re-integratie: Avéro Achmea
scoort bijna 20% beter dan andere verzekeraars

