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Gratis voorlopige
dekking AOV
Gratis voorlopige dekking

Tot wanneer geldt de voorlopige dekking?

Allianz Inkomensverzekeringen verleent vanaf het moment van

• Tot de ingangsdatum van de aangevraagde arbeids-

ontvangst van de aanvraag gratis voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval. In dit document leggen wij u uit
hoe deze voorlopige dekking werkt en wat de voorwaarden zijn.

ongeschiktheidsverzekering.
• Of tot het moment waarop wij de aanvraag voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijzen.
• Of tot 30 dagen nadat wij u een aangepast verzekerings-

Waarvoor bent u verzekerd?

aanbod deden voor het kunnen afsluiten van de

U bent verzekerd voor alle dekkingskenmerken zoals aangevraagd op

arbeidsongeschiktheidsverzekering.

het aanvraagformulier. Wij beoordelen en berekenen een eventuele
claim op dezelfde manier als voor de arbeidsongeschiktheids-

Wanneer vervalt het recht op voorlopige dekking?

verzekering die is aangevraagd. De uitkering wordt berekend op

• Als wij de gezondheidsverklaring niet binnen 30 dagen nadat

basis van het aangevraagde verzekerd bedrag met een maximum
van 80% van het gemiddelde inkomen van afgelopen drie jaar.

de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aangevraagd hebben
ontvangen.
• Als wij niet binnen 30 dagen een reactie van u ontvingen om

Wanneer heeft u recht op de gratis voorlopige dekking?
De voorlopige dekking wordt verleend als:

ons informatie te verstrekken of medewerking te verlenen.
• Als wij de voorlopige dekking intrekken op basis van informatie

• U in Nederland woonachtig bent;

uit de gezondheidsverklaring of informatie uit de aanvraag,

• U niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of

bijvoorbeeld over de aard van de werkzaamheden.

ongevallenverzekering bent afgewezen of onder beperkte
voorwaarden bent geaccepteerd.

Ik heb al een AOV bij een andere verzekeraar, wat betekent dit
voor de voorlopige dekking?

Wat is een ongeval?

Heeft u bij een andere verzekeraar een arbeidsongeschiktheids-

Een ongeval is een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

verzekering? En wordt bij ons een hoger verzekerd bedrag

• Het lichaam wordt rechtstreeks door de gebeurtenis getroffen

aangevraagd?

waardoor letsel ontstaat.
• De oorzaak van het letsel komt van buiten het lichaam.
• Een arts stelt het letsel vast.

• Na een ongeval stellen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage vast volgens onze voorwaarden.
• De uitkering wordt berekend op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat wij vaststellen en het verschil
tussen de verzekerde bedragen.
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