Dienstenwijzer
De Amersfoortse voor DAV Direct

DOORGAAN

De AOV’s van De Amersfoortse direct
In deze dienstenwijzer lees je meer over de dienstverlening van De Amersfoortse als je rechtstreeks
een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit zonder advies. Wij raden je aan om de informatie in
dit document goed door te lezen, zodat je exact weet wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.
Waarom een AOV?
Met een AOV verzeker je je tegen de financiële gevolgen van
arbeidsongeschiktheid. Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt,
dan krijg je een uitkering. Maar als je wilt, krijg je bij deze AOV
meer dan alleen de uitkering. Je krijgt ook ondersteuning van ons
om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt. Dat is gunstig
voor jou en voor ons. Als jij het wilt, helpen wij je zelfs om een
nog betere ondernemer te worden. Of jij een AOV nodig hebt,
hangt af van je persoonlijke en zakelijke situatie. Het is belangrijk
dat je op de hoogte bent van je eigen financiële en persoonlijke
situatie. Wil je hier hulp bij krijgen? Dan kan een adviseur je hier
goed bij helpen.
Deze AOV sluit je zelf af
Als je je goed hebt ingelezen en geen ingewikkelde wensen hebt,
kun je zelf je AOV samenstellen. Ook het afsluiten kun je zelf
doen, zonder advies. Dit heet ‘execution only’. De Amersfoortse adviseert je niet bij het afsluiten. Dat wil zeggen dat wij geen
concrete aanbeveling doen voor dit product. Of dit specifieke
product bij jouw wensen en situatie past beoordeel je volledig
zelf. Wij beoordelen dit niet. Wij informeren je alleen over ons
product. Je betaalt voor het afsluiten eenmalig € 149,-.

Zorg ervoor dat je voldoende kennis en inzicht hebt in je financiële situatie. Wij vinden het belangrijk dat je de mogelijke gevolgen
van de keuzes die je maakt begrijpt.
Zo zorg je ervoor dat je product bij je blijft passen
Omdat je je AOV zelf (zonder advies) afsluit, ben jij er zelf verantwoordelijk voor dat de AOV bij jouw situatie blijft passen. Omdat
wij het wel belangrijk vinden dat je AOV bij je blijft passen, vragen
wij je jaarlijks of je situatie gewijzigd is. Je kunt dan zelf bepalen
of jij je product wilt aanpassen. De Amersfoortse geeft je geen
advies over je product, ook al is dat misschien wel belangrijk.
Voor advies kun je, tegen een vergoeding, bij een onafhankelijk
adviseur terecht
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Natuurlijk hoop je dat je nooit een beroep hoeft te doen op een AOV. Want als dat wel nodig is,
betekent het dat je (tijdelijk) niet gezond meer bent. En daar zit geen enkele ondernemer of
zzp’er op te wachten. Maar als het toch nodig is, dan ben je wel heel blij dat je een AOV hebt
om op terug te vallen. Hoe hoog je uitkering is en wanneer en hoelang je deze krijgt, hangt af
van de keuzes die je maakt bij het afsluiten van je AOV:
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Verzekerd bedrag
Je bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren,
maar het kan niet meer zijn dan 90% van je gemiddelde inkomen
over de laatste drie jaar. Als je arbeidsongeschikt bent ontvang
je een maandelijkse uitkering die is gebaseerd op het verzekerd
bedrag. Het verzekerd bedrag is het bedrag dat je op jaarbasis
krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt.

Eindleeftijd
Hiermee bepaal je tot wanneer je verzekering loopt en tot
wanneer je uiterlijk een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt
bent. Je kunt je maximaal verzekeren tot de wettelijke gestelde
AOW-leeftijd. Dit is momenteel 67 jaar en 3 maanden. Maar het is
ook mogelijk om te kiezen voor een maximale uitkering van 2 of
5 jaar.

Eigen risicotermijn
Dit is de periode waarin je arbeidsongeschikt bent, maar
nog geen uitkering ontvangt. Het wordt ook wel wachtdagen
genoemd. Als je arbeidsongeschikt raakt, wordt er een
ingangsdatum vastgesteld. Dit is meestal de datum waarop je
een arts hebt bezocht. Vanaf deze datum gaat je eigen risico in.
De meeste ondernemers en zzp’ers kiezen voor een eigen
risicotermijn van 30 dagen. Maar je kunt ook kiezen voor
bijvoorbeeld 90 dagen of 1 jaar. Hoe langer je eigen risicotermijn,
hoe lager je premie. Let op dat je deze periode wel zelf financieel
moet overbruggen, bijvoorbeeld met spaargeld.

Uitkeringsdrempel
De uitkeringsdrempel van je AOV is het minimale percentage dat
je arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen.
Als jouw mate van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een
percentage, hoger is dan je uitkeringsdrempel, ontvang je een
uitkering. De standaard uitkeringsdrempel is bijvoorbeeld 25%.
Dit betekent dat je pas een uitkering ontvangt als je meer dan
25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hogere
uitkeringsdrempel, tot een maximum van 80%. Je betaalt dan
minder premie, maar je krijgt wel pas een uitkering als je meer
dan 80% arbeidsongeschikt bent.

Beoordelingscriterium
Je kunt aangeven hoe je mate van arbeidsongeschiktheid bepaald
wordt, als je in de toekomst arbeidsongeschikt raakt. Je hebt
hierin 2 keuzes:
 eroepsarbeidsongeschiktheid
B
	Bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt alleen gekeken naar
welke werkzaamheden je in je eigen bedrijf nog wel kunt en
wat je niet meer kunt, om je mate van arbeidsongeschiktheid
te bepalen.
 assende arbeid
P
	Bij ‘passende arbeid’ wordt er om je mate van
arbeidsongeschiktheid te bepalen ook gekeken naar wat je
in een andere (gelijkwaardige) functie nog zou kunnen. Dit
kan binnen of buiten je eigen onderneming zijn, maar moet
passen bij je opleiding en ervaring. Hierbij kun je rekenen op
ondersteuning van onze arbeidsdeskundigen.
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Zelf online afsluiten
Is een AOV zonder advies iets voor jou?
Als je zelf een AOV wilt afsluiten is het belangrijk dat je:
• Voldoende kennis hebt over AOV’s en de dekkingen
• Inzicht hebt in je financiële situatie
•	De mogelijke risico’s kent van het zelf online afsluiten;
bijvoorbeeld dat je een product kunt afsluiten dat niet past
bij jouw situatie.
Welke AOV’s kun je bij De Amersfoortse online afsluiten?
Je kunt kiezen uit de volgende AOV’s:
• AOV
• AOV 2.5
• Flexibele AOV
Informatie over deze AOV’s vind je terug op www.amersfoortse.nl
en in de verzekeringskaarten.
Hoe sluit je jouw AOV zonder advies af?
Hiernaast leggen we uit hoe je in 5 stappen onze AOV online
zonder advies kunt afsluiten.
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1. Bereken je premie
Eerst doorloop je een paar stappen waarmee je een AOV en
dekkingen kiest die het best aansluiten bij jouw wensen en
situatie. Je krijgt direct een indicatie van jouw AOV-premie.
2. Vul je gegevens in
Sluit de premie aan bij je verwachtingen? Dan kun je
doorgaan met je aanvraag. Wij vragen je om een aantal
persoonlijke gegevens in te vullen. Denk hierbij aan je NAW- en
bedrijfsgegevens.
3. Maak de kennistoets
Vervolgens maak je een ‘kennis- en ervaringstoets’. Deze toets
duurt ongeveer 10 minuten en geeft inzicht of je over voldoende
kennis beschikt om zelf een AOV af te sluiten.
4. Beantwoord de gezondheidsvragen
Om een goed beeld te krijgen van jouw gezondheid hebben we
een gezondheidsverklaring van je nodig. Hiermee kunnen we het
risico op arbeidsongeschiktheid inschatten.
5. Wij beoordelen je aanvraag
Binnen 1 tot 5 werkdagen hoor je of, en onder welke voorwaarden,
wij je kunnen verzekeren. Tot die tijd heb je, mits je bent geslaagd
voor de kennistoets, voorlopige dekking.
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Welke kosten brengen wij in rekening?
Eenmalige afsluitkosten
Het afsluiten van een AOV bij De Amersfoortse direct
kost eenmalig € 149,-. Voor de betaling ontvang je een
betalingsverzoek via e-mail met een iDeal betaallink .
Als je verzekering eenmaal loopt
Tijdens de duur van de verzekering kun je bij ons terecht met
al je vragen. Het kan zijn dat je persoonlijke situatie verandert
en dat dit invloed heeft op je AOV. Daarom helpen wij je door
jaarlijks samen met jou te beoordelen of jouw AOV nog aansluit
bij je doelstellingen en financiële situatie. Hiervoor betaal je
een beheersvergoeding van € 6,25 per maand. Zo blijf je goed
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
Voorlopige dekking
Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij
of we je gaan verzekeren en tegen welke voorwaarden.
Tijdens deze periode bieden wij je voorlopige dekking voor
arbeidsongeschiktheid.
Word je tijdens deze voorlopige dekking arbeidsongeschikt? Dan
ben je verzekerd voor de dekking en de voorwaarden zoals deze
zouden gelden als de verzekering daadwerkelijk afgesloten is. Dit
is inclusief jouw gekozen wachttijd en het verzekerd bedrag dat
je hebt aangevraagd (tot een maximum van €55.000,-)
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Hoe lang duurt de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking loopt totdat de ingangsdatum van de
verzekering. Als wij de verzekering niet accepteren, dan stopt de
voorlopige dekking drie dagen na de datum waarop wij de brief
met de afwijzing hebben verzonden.
Voorwaarden voorlopige dekking
De voorlopige dekking geldt alleen als je jonger bent dan 55 jaar,
in Nederland woont, nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
hebt en je niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levensof ongevallenverzekering bent afgewezen of niet onder normale
voorwaarden werd geaccepteerd. Bestaande ziektes, klachten
en/of aandoeningen zijn uitgesloten. Als je gebruik maakt van
‘Het recht op eerste kennisneming’ (dat is het recht om het
medisch advies dat de medisch adviseur geeft, eerder te horen
dan De Amersfoortse) dan kunnen wij je geen voorlopige dekking
bieden. De Amersfoortse heeft het recht om na ontvangst van je
aanvraag en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te
trekken of andere voorwaarden te stellen.
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Hoe hoog is mijn uitkering?
Bij volledige arbeidsongeschiktheid (100%) krijg je het verzekerd
bedrag uitgekeerd. Dit bedrag staat op je polisblad. Ben je
gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je een percentage van
je verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is een bedrag op
jaarbasis. Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse
uitkering die is gebaseerd op je verzekerd bedrag.
Hou je verzekering up-to-date
Geef een verandering in jouw werksituatie altijd aan ons door.
Verandert het aantal uren dat je werkt en/of je werkzaamheden
of je beroep? Dan schatten we opnieuw het risico in dat je
arbeidsongeschikt kunt raken. Zo sluit de verzekering altijd aan
op jouw situatie. Hierdoor kan je premie veranderen.
Fiscaal aftrekbaar
Je premie is aftrekbaar van je inkomstenbelasting. (Over jouw
uitkering bij arbeidsongeschiktheid betaal je belasting).

Premievrijstelling
Als je langer dan één jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent,
betaal je minder premie. Hoeveel minder premie je betaalt,
hangt af van het uitkeringspercentage. Krijg je bijvoorbeeld een
uitkering van 60%, dan betaal je 60% minder premie. Ben je
volledig arbeidsongeschikt, dan betaal je helemaal geen premie.
Polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden die horen bij je verzekering geven wij
precies aan wat je wel en niet kunt verwachten van je verzekering.
Hoe kan ik opzeggen?
Na het afsluiten van een AOV via De Amersfoortse direct heb je
14 kalenderdagen bedenktermijn. Op je polisblad staat wanneer
de verzekering eindigt. Na de eerste contracttermijn verlengen
wij de termijn steeds met een jaar en kun je dagelijks schriftelijk
opzeggen (check wel altijd de polisvoorwaarden), waarbij je wel
rekening moet houden met een opzegtermijn van een maand.
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Wie zijn wij?
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De Amersfoortse helpt je doorgaan

Zelf online afsluiten

Zelfstandigheid is een groot goed. Daarom helpen wij ondernemers, bedrijven en hun
medewerkers om fysiek, mentaal en financieel zo gezond mogelijk te blijven. Elke werkdag staan
we met tientallen experts voor je klaar om te voorkomen dat jij arbeidsongeschikt wordt.
En als er wat gebeurt staan we voor je klaar met een inkomen en de best mogelijke begeleiding
en re-integratie. Zodat jij altijd kan doorgaan.
Kwaliteit
Wij willen dat je op ons kunt vertrouwen, nu en in de toekomst.
Daarom werken wij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Dit doen wij door:
• onze informatie zo begrijpelijk mogelijk te maken
• duidelijk te zijn in wat wij voor jou doen
• onze dienstverlening zo goed mogelijk in te richten.
Waar kan je terecht met vragen?
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot
17.30 uur op (033) 464 3825
Wil je ons een e-mail sturen? Dan kan dat naar e-mailadres
aovia@amersfoortse.nl

Heb je klachten?
Uiteraard doen wij ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Heb je een klacht over onze dienstverlening of producten? Dan
kun je online een klacht indienen via www.amersfoortse.nl
Privacy
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met jouw
persoonsgegevens. Hoe wij dit doen lees je in onze
privacyverklaring op de website van De Amersfoortse
www.amersfoortse.nl. Wij hebben een rechtmatig belang bij de
verwerking van jouw financiële gegevens om je zo een relevant
en juist advies te kunnen geven.
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Over ons
De Amersfoortse Verzekeringen is een merk van a.s.r.:
Postadres
De Amersfoortse
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
KvK- en vergunningnummers
ASR Schadeverzekering N.V: KvK- 30031823, AFM 12000478
ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.: KvK 32110828, AFM
12001028
ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.: KvK 32110823,
AFM 12001029
Bankrekeningnummers De Amersfoortse
Zorg: NL32 ABNA 0243524110
AOV: NL52 ABNA 0539546798

43245_0519

BTW-nummers
ASR Schadeverzekering: NL001028182B01
ASR Basis Ziektekosten: NL815055249B01
ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen: NL815055225B01
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