ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Welke AOV
past bij mij?
De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz, een vergelijking
Allianz Absoluut AOV

Allianz Summum AOV

Alle zelfstandig ondernemers met lichte of zware

Zelfstandig ondernemers werkzaam in de zakelijke

werkzaamheden.

dienstverlening of werkzaam in een medisch beroep.

We spreken een bedrag af: sommenverzekering

We spreken een bedrag af: sommenverzekering

• Arbeidsongeschiktheid door ziekte

✓

✓

• Arbeidsongeschiktheid door een ongeval

✓

✓

• Uitkering voor zwangerschapsverlof

✓

✓

• Vergoeding voor kosten rechtsbijstand

✗

✗

• Vergoeding voor kosten om weer aan het werk

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Voor wie geschikt?
Hoe berekenen we de uitkering?
Waarvoor ben je verzekerd?

te gaan
• Gratis en vertrouwelijk: voorkomen
arbeidsongeschiktheid met MentaVitalis voor
jou en je gezinsleden vanaf 16 jaar.
Aanvullende kostendekking voor praktijk- of
bedrijfs-kosten zoals huur- of energiekosten,
hypotheeklasten mogelijk?
Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden of kijk op
www.allianz.nl/aov/summum.
Hoe beoordelen wij de arbeidsongeschiktheid?
• Eerste jaar dat je kunt verzekeren

Arbeidsongeschikt voor je beroep

Arbeidsongeschikt voor je beroep

• Vanaf het tweede jaar dat je kunt verzekeren

Arbeidsongeschiktheid voor je beroep tenzij je bij

Arbeidsongeschiktheid voor je beroep tenzij je bij

het aangaan van de verzekering hebt gekozen

het aangaan van de verzekering hebt gekozen voor

voor passende arbeid (o.b.v. het werk dat bij jouw

passende arbeid (o.b.v. het werk dat bij jouw opleiding

opleiding en ervaring past.)

en ervaring past.)

Als je de verzekering aanvraagt of als er een

Als je de verzekering aanvraagt of als er een wijziging

wijziging wordt aangevraagd die leidt tot een

wordt aangevraagd die leidt tot een zogenaamde

zogenaamde risicoverzwaring, zoals het verhogen

risicoverzwaring, zoals het verhogen van het verzekerd

van het verzekerd bedrag.

bedrag.

Wanneer kun je de verzekering stoppen?

Dagelijks zonder opzegtermijn

Dagelijks zonder opzegtermijn

Hoe oud mag je zijn als je de verzekering sluit?

Fysiek zware beroepen maximaal 55 jaar

Maximaal 62 jaar

Wanneer bekijken we je inkomen?

Fysiek lichte beroepen maximaal 62 jaar
Hoe lang blijven we de uitkering betalen?

Maximaal tot de gekozen eindleeftijd

Maximaal tot de gekozen eindleeftijd

Wat is de maximale eindleeftijd?

68 jaar

68 jaar

Wat is het minimaal te verzekeren bedrag?

€ 2.500,-

€ 25.000,-

Wat is het maximaal te verzekeren bedrag in

Maximaal 80% van het inkomen. Maximaal

Maximaal 90% van het inkomen.

het eerste jaar?

€ 100.000,- bij zware beroepen (klasse 3, 4 en 5)

Maximaal € 250.000,-

en € 150.000,- voor lichte beroepen (klasse 1 en 2).

Wat is het maximaal te verzekeren bedrag na

Maximaal 80% van het inkomen. Maximaal

Maximaal 80% van het inkomen.

1e jaars?

€ 100.000,- bij zware beroepen (klasse 3, 4 en 5)

Maximaal € 250.000,-

en € 150.000,- voor lichte beroepen (klasse 1 en 2).
Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid

Je kunt kiezen** voor 25/35/45/55/65/80%

Je kunt kiezen voor 25/35/45/55/65/80%

Waar kan ik tussen kiezen bij de

30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen, 1 jaar

30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen, 1 jaar of

eigenrisicoperiode? (wachttijd)

of 2 jaar

2 jaar

Hoeveel aanvangskorting kan je krijgen in de

Lichte beroepen: 30% - 20% - 10%

30% - 20% - 10%

eerste 3 jaar?*

Zware beroepen: 25% - 15% - 5%

Hoe hoog is de doorlopende korting?*

8%**

8%

Hoeveel stijgt je uitkering jaarlijks?

Je kunt kiezen** voor 0%,1%, 2%, 3%

Je kunt kiezen voor 0%,1%, 2%, 3%

Mag je het verzekerde bedrag verhogen zonder

✓

✓

Je mag per kalenderjaar maximaal 15% verhogen

Je mag per kalenderjaar maximaal 15% verhogen

zonder medische vragen. Dit noemen we het

zonder medische vragen. Dit noemen we het optierecht.

begint je uitkering? (uitkeringsdrempel)

medische vragen?

optierecht.
Ga je na een jaar minder premie betalen als je

✓

✓

Mag je regelmatig je gezondheid laten

✓

✓

onderzoeken op onze kosten?

1e keer 3 jaar na afsluiten. Daarna jaarlijks.

1e keer 3 jaar na afsluiten. Daarna jaarlijks.

Voorlopige dekking

✓

✓

Alle info hierover is te vinden in:

Alle info hierover is te vinden in:

voorlopige dekking bij uw AOV

voorlopige dekking bij uw AOV

✓

✓

Heb je op het moment van aanvraag elders een

Heb je op het moment van aanvraag elders een

lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering en

lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering en wil je

wil je overstappen naar Allianz? Vraag je adviseur

overstappen naar Allianz? Vraag je adviseur naar de

naar de mogelijkheden.

mogelijkheden.

Online of telefonische gezondheidsverklaring.

Online of telefonische gezondheidsverklaring.

Bij verzekerde bedragen hoger dan € 100.000,- is

Bij verzekerde bedragen hoger dan € 100.000,- is

een huisartsenkeuring met bloedonderzoek nodig.

een huisartsenkeuring met bloedonderzoek nodig.

Direct of via adviseur

Via adviseur

arbeidsongeschikt bent?

Oversluiten mogelijk?

Medische acceptatie

Hoe af te sluiten?

Sluit je de Absoluut AOV rechtstreeks bij ons af dan
is een wettelijk verplichte kennis-en ervaringstoets
onderdeel van het aanvraagproces. Dit is om te
bepalen of het direct afsluiten van de AOV past bij
je persoonlijke situatie. Allianz geeft geen advies.
Wil je liever advies, vraag dan je adviseur.
Meer informatie

Alle informatie over de Allianz Absoluut AOV vind

Alle informatie over de Allianz Summum AOV vind je op

je op www.allianz.nl/aov/absoluut.

www.allianz.nl/aov/summum.

* Het is mogelijk om te kiezen voor aanvangskorting of doorlopende korting. 		
** Sluit u de Allianz Absoluut AOV rechtstreeks bij ons af, dan zijn er een aantal uitgangspunten standaard: een stijgingspercentage van 2%, aanvangskorting en een uitkeringsdrempel van 25%.
Dit overzicht geeft u alleen informatie. Het geeft u geen rechten.
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