Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Flexibele AOV
Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?



Wat is een
arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je
je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en helpen
we u om weer aan het werk te kunnen gaan.



Soort verzekering
De Amersfoortse betaalt u het verzekerd inkomen als
u arbeidsongeschikt wordt voor uw eigen beroep.
Hoeveel u nog kunt werken bepaalt de hoogte van de
uitkering.

Extra informatie
Wijzigingen in uw werkzaamheden en inkomen moet u
zelf doorgeven. Het verzekerd bedrag verlagen wij
alleen als u daar zelf om vraagt.




Voor wie?
Zelfstandigen met of zonder personeel en directeurengrootaandeelhouders.

Extra informatie



Uitkering
De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog
kunt werken en de hoogte van het bedrag dat u hebt
verzekerd.

Ondernemers die niet verplicht verzekerd zijn voor de
werknemersverzekeringen (Ziektewet en WIA)

Extra informatie

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Criterium arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of
ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de
werkzaamheden van het verzekerde beroep te
verrichten.

Om de hoogte van de uitkering te bepalen,
vermenigvuldigen wij het
arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd
bedrag. De uitkering loopt door zolang u
arbeidsongeschikt bent, maar stopt in ieder geval op de
gekozen eindleeftijd.



Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken
welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat
hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk
horen. U kunt ook kiezen voor passende arbeid. U bent
dan minder snel arbeidsongeschikt en betaalt een
lagere premie.

Extra informatie
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijken we of u de
werkzaamheden die bij uw beroep horen nog kunt
uitoefenen. Bij passende arbeid wordt ook gekeken of
er ander werk is dat u nog wél kunt doen. We kijken
daarbij bijvoorbeeld naar uw opleiding en eerdere
werkzaamheden. U bent dan voor ons minder snel
arbeidsongeschikt. U betaalt minder premie.



Wanneer keren we uit?
U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25%
arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere
ondergrens kiezen.

Extra informatie





De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De
uitkering is belast. Dit geldt niet als de
verzekeringnemer een BV of NV is.

Extra informatie
Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we
loonheffingen en inkomensafhankelijk bijdrage
Zorgverzekeringswet in en betalen dit aan de
belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en
bevalling houden we geen belasting in.

Bij arbeidsongeschiktheid door uw eigen schuld of als u
de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie
Eigen schuld is als u de arbeidsongeschiktheid
opzettelijk heeft veroorzaakt. Of als u
arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of
drugs. Of door gebruik van geneesmiddelen en u zich
daarbij niet heeft gehouden aan het voorschrift van de
arts. Ook als u in de gevangenis zit keren wij niet uit.
Of als u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

U kunt kiezen voor een hogere ondergrens van 45%,
55%, 65% en 80%. Als u arbeidsongeschikt wordt door
een ongeval is de drempel altijd 25%.

Let op

Wanneer keren wij niet uit?



Extra: amersfoortse extra's
Wij hebben bijna 100 ervaren specialisten in huis die u
helpen weer aan het werk te gaan. De Amersfoortse
extra's zijn: een preventieprogramma; een
ongevallendekking; een rechtsbijstandverzekering;
hulpverlening in het buitenland; en Doorgaan een
combinatie van een AOV met zorgverzekering.

Extra informatie
Meer informatie? Kijk op onze website voor het
preventieprogramma en Doorgaan. En kijk in de
polisvoorwaarden voor de ongevallendekking,
rechtsbijstandverzekering en hulpverlening in het
buitenland.



Gezondheid
Bij de aanvraag stellen wij u een aantal vragen over uw
gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op
de hoogte van de premie en de omvang van de dekking
van uw verzekering. Ook bepalen uw antwoorden of u
zich kunt verzekeren.



Wachttijd
U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering
krijgt. Dit noemen wij uw eigen risico. U kunt kiezen
voor een eigen risico van 14, 30, 60, 90, 180 dagen of 1
of 2 jaar.

Extra informatie
Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe
arbeidsongeschiktheid. Hoe meer dagen u zelf het
risico draagt, hoe lager uw premie.



Looptijd
U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt.
Meestal is dit de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie
De maximale eindleeftijd is meestal 67 jaar. Voor
enkele zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe
lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u
betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW moet
kunnen rondkomen van uw eigen geld of andere
inkomsten.





Indexering
Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u
de hoogte van verzekerd bedrag en/of de uitkering
jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan
mee met de inflatie.

Extra informatie
Bij indexering van het verzekerd bedrag wordt het
verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd op basis van het
CBS loonindex cijfer. Bij indexering van de uitkering
wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het
CBS loonindex cijfer of op basis van 3%.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat aan De
Amersfoortse. U kunt kiezen voor dagelijkse
opzegbaarheid of een contractduur van 1, 3 en 5 jaar.
Na de eerste termijn is de verzekering dagelijks
opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie
U mag uw verzekerd inkomen altijd verlagen. U kunt uw
verzekerd inkomen ook verhogen. Hiervoor gelden een
aantal voorwaarden. U kunt de verzekerde bedragen
ieder jaar met 10% verhogen zonder dat u daarvoor een
gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Vraag professioneel verzekeringsadvies over deze verzekering.
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.amersfoortse.nl/polisvoorwaardenaov) staat uitgebreid
waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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