Vaste lasten AOV WIA volgend
Wat is wel en niet gedekt door deze maandlastenverzekering?



Wat is een maandlastenverzekering?
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze
verzekering maandelijks een bedrag uit.

Extra informatie



Uitkering



Uitkeringsdrempel



Werkloosheid



Let op

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog
kunt werken.

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de kosten die u
regelmatig moet betalen. Voorbeelden van deze lasten
zijn: huur, hypotheek, lening, verzekeringspremies,
studiekosten voor de kinderen en alimentatie.



Overlijden



Criterium arbeidsongeschiktheid



Wanneer keren wij niet uit?

Als de verzekerde overlijdt, dan krijgen de
nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd. Deze
eenmalige uitkering is gelijk aan 12 keer het
maandelijkse verzekerde bedrag.

U kiest een verzekering waarbij we in de eerste twee
ziektejaren kijken of u uw beroep of ander werk wat
past bij uw opleiding en werkervaring, nog kunt
uitoefenen. Vanaf het derde jaar volgen we het
arbeidsongeschiktheidscriterium van het UWV voor de
WIA uitkering.

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

Extra informatie

U krijgt een uitkering als u minimaal 35%
arbeidsongeschikt bent.

Is de verzekerde niet meer in loondienst of verplicht
verzekerd voor de WIA dan stoppen we de verzekering.
U krijgt van ons geen uitkering als u werkeloos wordt.

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De
uitkering is belast.

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.

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Op
de uitkering houden we loonheffingen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in.
We betalen dit voor u aan de belastingdienst. U krijgt
dan een netto uitkering. Deze uitkering is lager dan het
verzekerd bedrag.



Extra: ervaren specialisten in huis



Gezondheid



Wachttijd



Looptijd

De Amersfoortse heeft bijna 100 specialisten in huis
met een (para)medische, verpleegkundige of
arbeidsdeskundige achtergrond. Zij kunnen u snel en
deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om
de dienstverleners waar wij mee samenwerken te
selecteren, aan te sturen en te monitoren.

Het eerste ziektejaar heeft u nog geen recht op een
uitkering. Dit noemen wij het eigen risico.

Extra informatie
Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe
arbeidsongeschiktheid.

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.

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt.



Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan
aan De Amersfoortse. Na het eerste jaar kunt u de
verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn
van een maand.

Extra informatie
Het verzekerd bedrag mag u aanpassen als uw vaste
lasten stijgen of dalen. Verhogingen tot 15% worden,
als u niet (net) arbeidsongeschikt bent geweest, zonder
gezondheidsvragen geaccepteerd.

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.

Versie 1, 23-12-2016
© Verbond van Verzekeraars
www.vanatotzekerheid.nl (http://www.vanatotzekerheid.nl)

