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Productkenmerken

Deze verzekering keert een periodieke uitkering uit bij arbeidsongeschiktheid 
als gevolg van een ongeval. Dit bedrag keren we uit aan de verzekeringnemer/
premiebetaler.

Voor een volledig overzicht van de productkenmerken en de verzekeringskaart 
verwijzen wij u naar www.allianz.nl/aov.

Voor wie is het product bedoeld? 

De propositie richt zich specifiek op de zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen, 
met name zonder personeel, sluiten op dit moment nog vaak geen verzekering, 
ongeveer 70%. Van deze groep geeft 60% aan een probleem te hebben in het 
geval van arbeidsongeschiktheid. 

Voor wie is het product niet bedoeld? 

Dit product is niet bedoeld voor werknemers. Met werknemers bedoelen we 
mensen in loondienst, zowel met een vast of tijdelijk contract. 

Distributiestrategie

De AOV’s van Allianz worden via de financieel adviseur en rechtstreeks aan de 
eindklant (execution only) aangeboden. De Allianz Ongevallen Plus AOV wordt 
alleen via de financieel adviseur aangeboden.

Kosten en/of premie

De prijs is concurrerend. De kosten zijn in verhouding tot het product en in 
verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten. Prijsontwikkelingen in tijd ontstaan 
door ontwikkeling op de markt als gevolg van gewijzigde invaliderings- en 
revalideringskansen. Er kan kan sprake zijn van een medische opslag als gevolg 
van afwijkende gezondheid. 
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Beschrijving van de risico’s

Dit product is veilig en acceptabel voor de klant. Deze AOVis bedoeld voor het 
afdekken van het financiele risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 
ongeval. De voorwaarden zijn in heldere taal en door middel van de offerte en 
polis wordt aan de klant kenbaar gemaakt wat de dekking is voor de klant. 
De voorwaarden worden meegestuurd bij de offerte en polis. 

De AOV is een individuele verzekering. Binnen dit product is geen sprake van 
groepen klanten. Het is hierdoor niet mogelijk een groep klanten kwalijke 
verwijten toe te dichten en uit te sluiten. 
 
Wel is dit mogelijk op individuele basis. De uitsluitingen zijn duidelijk opgenomen 
in de voorwaarden. Een kwalijk verwijt is bijvoorbeeld het achterhouden van infor-
matie die de acceptatie van de verzekering op deze gronden had tegengehouden. 

Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden

Nee deze omstandigheden zijn niet bekend. Het is een volledig transparant 
product dat geen provisiestructuren kent. Klanten betalen een adviestarief als zij 
afsluiten via een financieel adviseur.

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen 
dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm 
van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen 
of die verwijzingen naar deze informatie bevatten. 
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