ALLIANZ
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN
Zekerheid over uw eigen inkomen

WAAROM EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING?
U bent ondernemer of directeur-grootaandeelhouder. Als u een ongeval krijgt
of ziek wordt, kunt u arbeidsongeschikt worden. U krijgt dan geen uitkering van
de overheid, terwijl uw inkomen vaak daalt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz krijgt u wel een uitkering. Bovendien helpen we u zo
snel mogelijk weer aan het werk.

IN DEZE BROCHURE VINDT U EEN
ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN.

WAT IS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING?

• Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
• Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering
past bij u?
• Tot welke leeftijd kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten
• Wanneer krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering? En wanneer niet?
• Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
• Kunt u een second opinion aanvragen?
• Wanneer krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering?
• Krijgt u ook een uitkering bij zwangerschap of
adoptie?
• Hoe beoordelen wij uw arbeidsongeschiktheid?
• Hoe hoog is de uitkering?
• Hoeveel premie betaalt u?
• Kunt u de verzekering nog veranderen?
• Hoe vraagt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan?
• Heeft u bij oversluiten recht op een
overbruggingsregeling?

Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunt u een uitkering
krijgen als u arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval. Het
maakt niet uit of uw ziekte of het ongeval tijdens of buiten uw werk is
gebeurd.
Allianz heeft twee soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:
1. Verzekeringen waarbij u een uitkering krijgt als uw inkomen
is gedaald door arbeidsongeschiktheid. Dit noemen we
schadeverzekeringen.
2. Verzekeringen waarbij u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Uw inkomen hoeft door de arbeidsongeschiktheid niet te zijn gedaald. Dit noemen we
sommenverzekeringen
Deze brochure
In deze brochure leest u welke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
we hebben. De ene verzekering geeft meer zekerheid dan de andere.
Met de informatie in deze brochure kiest u welke verzekering het
beste bij u past. We raden u aan om uw keuze ook te bespreken
met een adviseur. Heeft u een keuze gemaakt? Leest u dan ook
de polisvoorwaarden. Want niet alle informatie staat in deze
brochure. In de polisvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat precies wanneer u wel een uitkering
krijgt en wanneer niet.
Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op, of stel uw vraag aan uw assurantieadviseur.
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WELKE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
PAST BIJ U?

Allianz Absoluut AOV

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past bij u? Dat hangt af

als de Allianz Essentie AOV. Maar de uitkering hangt alleen af

van verschillende dingen. Bijvoorbeeld van de kans dat u met uw

van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Uw

beroep arbeidsongeschikt wordt. En van het risico dat u wilt nemen.

inkomen hoeft niet te zijn gedaald. De Allianz Absoluut AOV is een

Wilt u bijvoorbeeld het risico nemen geen uitkering te krijgen, als

sommenverzekering. U spreekt aan het begin van de verzekering

u arbeidsongeschikt wordt door ziekte? Dan kunt u ervoor kiezen

een bedrag met ons af. Wordt u dan bijvoorbeeld voor 30% arbeids-

om alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval te verzekeren.

ongeschikt? Dan krijgt u van deze verzekering een uitkering op basis

Neemt u meer risico, dan is de premie lager. Neemt u minder risico,

van 30% van het bedrag dat u heeft afgesproken.

Met deze verzekering krijgt u een uitkering in dezelfde situaties

dan is de premie hoger. De belangrijkste vragen zijn daarom: hoeveel
risico neemt u, en hoeveel wilt u betalen voor zekerheid?

Allianz Maatwerk AOV
Met deze verzekering krijgt u iedere maand een uitkering als u

Allianz heeft vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval. De uitkering

Het belangrijkste verschil is hoeveel zekerheid deze verzekeringen

hangt alleen af van het percentage dat u arbeidsongeschikt

geven. Binnen de verzekeringen kunt u ook weer keuzes maken.

bent geworden. Uw inkomen hoeft niet te zijn gedaald. Met de

Met deze brochure helpen we u keuzes te maken die bij u passen.

Maatwerk AOV kiest u zelf uw dekking en krijgt u de flexibiliteit om
de verzekering aan te passen. U kunt bijvoorbeeld zelf bepalen hoe

De vijf arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz

hoog uw uitkering moet worden in verschillende perioden. De Allianz
Maatwerk AOV is een sommenverzekering.

Allianz Essentie AOV
Met deze verzekering krijgt u iedere maand een uitkering als u
arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval. En wij helpen
u om weer aan het werk te gaan. Hoe hoog de uitkering is, hangt
af van de daling van uw inkomen en van het percentage dat u
arbeidsongeschikt bent geworden. De Allianz Essentie AOV is een
schadeverzekering. Deze verzekering geeft veel zekerheid met een
aantrekkelijke premie.

Met de Fundament AOV krijgt u een uitkering bij arbeids-

TOT WELKE LEEFTIJD KUNT U EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING AFSLUITEN?

ongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Deze verzekering

Heeft een beroep dat niet fysiek belastend is? Dan kunt u bij ons een

heeft een heel eenvoudig uitkeringsschema. Bent u gedeeltelijk

verzekering aanvragen tot u 63 wordt. Als u een zwaarder beroep

arbeidsongeschikt? Dan betalen wij u een uitkering van 50%.

uitoefent is de grens tot 56 jaar.

Fundament AOV

Bent u voor meer dan 65% arbeidsongeschikt, dan keren we het
volledige bedrag aan u uit. Geen ingewikkelde berekeningen, wel
Fundament AOV is een sommenverzekering.

WANNEER KRIJGT U EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING? EN WANNEER NIET?

Allianz Ongevallen Plus AOV

U krijgt een uitkering wanneer u arbeidsongeschikt bent door een

Met deze verzekering krijgt u alleen een uitkering als u arbeids-

ziekte of ongeval. U krijgt bij ons ook een uitkering als u vanwege

ongeschikt wordt door een ongeval. U krijgt deze uitkering dus niet

orgaandonatie niet kunt werken. Meldt u bij ons dat u arbeids-

als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte. Wij helpen u ook om weer

ongeschikt bent? Dan kijken we voor hoeveel procent u uw werk niet

aan het werk te gaan. U kunt deze verzekering gemakkelijk omzetten

meer kunt doen. En we kijken of uw arbeidsongeschiktheid bij uw

naar een uitgebreidere verzekering. U hoeft dan niet opnieuw een

verzekering verzekerd is.

zo helder. En wij helpen u om weer aan het werk te gaan. De Allianz

vragenlijst in te vullen over uw gezondheid. De Allianz Ongevallen
Plus AOV is een schadeverzekering.
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WANNEER BENT U ARBEIDSONGESCHIKT?

KRIJGT U OOK EEN UITKERING BIJ ZWANGERSCHAP OF
ADOPTIE?

U bent arbeidsongeschikt als u het werk van uw eigen beroep
voor minstens 25% niet meer kunt doen. Dit heet beroeps-

Bent u zwanger? Dan kunt u een bedrag krijgen als u minimaal

arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor de Allianz Ongevallen Plus AOV?

24 weken zwanger bent en een bedrag voor de eerste 365 dagen

Dan bent u pas arbeidsongeschikt als u het werk van uw beroep

arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U moet dan wel minimaal

voor minstens 45% niet meer kunt doen. Het eerst jaar beoordelen wij

twee jaar later uitgerekend zijn dan de datum waarop deze

altijd uw arbeidsongeschiktheid aan de hand van uw eigen beroep.

verzekering begint.

Na het eerste jaar mag u uw arbeidsongeschiktheid ook op een

Adopteert u een kind? Dan ontvangt u van ons een bedrag als u

andere manier laten beoordelen. Dan kijken we niet naar wat u in

het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd en de

uw beroep nog kunt doen, maar naar wat u met uw mogelijkheden

formele adoptiedatum ten minste een jaar na de ingangsdatum ligt.

nog kunt doen. Wij houden daarbij rekening met uw opleiding

Adopteert u meer kinderen tegelijk, bijvoorbeeld een tweeling? Dan

en ervaring. Dit noemen wij ‘passende arbeid’. U bent dan pas

ontvangt u het bedrag toch maar een keer. Als u al recht heeft op een

arbeidsongeschikt als u met uw opleiding en ervaring geen ander

uitkering volgens deze arbeidsongeschiktheidsverzekering, ontvangt

werk meer kunt doen. Let op: wij zoeken geen ander werk voor u. Dat

u geen extra uitkering.

moet u zelf doen.
Kunt u een second opinion aanvragen?

HOE BEOORDELEN WIJ UW ARBEIDSONGESCHIKTHEID?

Bent u het niet eens met onze vaststelling van uw arbeidsongeschiktheid? Wij zoeken dan met u naar een oplossing. Komen wij er samen

We bepalen eerst of u verzekerd bent volgens de polisvoorwaarden.

niet uit? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Uw arbeids-

Wij bepalen voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Daarom

ongeschiktheid wordt dan opnieuw vastgesteld. U mag zelf een

vragen wij informatie op over uw gezondheid, de behandelingen

onafhankelijke deskundige of arts aanwijzen. Wij moeten wel met uw

die u krijgt en het werk dat u doet. Daarnaast hebben wij vaak

keuze kunnen instemmen.

ook financiële gegevens nodig. Een onafhankelijke medisch
adviseur beoordeelt deze informatie. Onze arbeidsdeskundige

Voordeligste vaststelling

kijkt samen met u of weer kunt werken. Wij stellen dan het arbeids-

Is de uitkomst van de second opinion in uw voordeel? Dan passen wij

ongeschiktheidspercentage en de hoogte van de uitkering vast. Nog

de uitkering in uw voordeel aan. Is de uitkomst van de second opinion

meer informatie over de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid

in uw nadeel? Dan houden wij voor u de voordeligste vaststelling van

staat in de folder ‘Arbeidsongeschikt. En dan?’. Deze kunt u opvragen

uw arbeidsongeschiktheid aan.

bij uw tussenpersoon of downloaden van www. allianz.nl.

Heeft u de situatie verzekerd?
We kijken ook naar de afspraken die we met u hebben gemaakt. U
maakt een aantal keuzes als u de verzekering afsluit. Het hangt ook
af van die keuzes wanneer u de uitkering krijgt. U kunt bijvoorbeeld
het eerste halfjaar dat u arbeidsongeschikt bent, zelf betalen. Dan
begint de uitkering pas na een halfjaar. Of u kiest ervoor om alleen een
uitkering te krijgen als u voor meer dan 55% arbeidsongeschikt bent.
U krijgt dan geen uitkering als u voor minder dan 55% arbeidsongeschikt bent. Alle keuzes die u aan het begin van de verzekering
maakt, bepalen uw premie en of u een uitkering krijgt. U vindt deze
keuzemogelijkheden verderop in deze brochure terug in het schema.
Wanneer krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering?
Er zijn een paar situaties waarin wij u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. Bent u arbeidsongeschikt geworden door
een ongeval? En gebeurde dit ongeval doordat u te veel alcohol
had gedronken? Of bent u met opzet arbeidsongeschikt geworden?
Dan krijgt u geen uitkering. In de voorwaarden vindt u alle situaties
terug waarin u geen uitkering krijgt.

HOE HOOG IS DE UITKERING?

• Welk deel van uw inkomen verzekert u?
U spreekt met ons een bedrag af dat gebaseerd is op uw inkomen

Hoeveel uitkering u krijgt, hangt af van een aantal zaken:

van de afgelopen drie jaar. U kunt maximaal 80% van uw inkomen

• Hoe arbeidsongeschikt u bent. Dat is altijd een percentage.
Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de uitkering.

verzekeren.
• Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wilt u een

• Het inkomen dat u verzekert. U mag maximaal 80% van uw

uitkering krijgen?

inkomen verzekeren. Behalve als u kiest voor de Fundament AOV.

Bij bijna alle Allianz verzekeringen krijgt u een uitkering als u

Dan mag u maximaal 70% van uw inkomen verzekeren.

minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, bij de Allianz

• Voor welke verzekering u kiest. Als u kiest voor een sommen-

Ongevallen Plus AOV als u minimaal 45% arbeidsongeschikt

verzekering, maakt het voor de uitkering niet uit hoeveel u nog

bent. Misschien kunt u de daling van uw inkomen bij dit

met uw werk verdient. Wij kijken dan alleen naar het percentage

percentage arbeidsongeschiktheid zelf opvangen. Dan kunt

arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u bij ons verzekerd

u ook kiezen dat u pas een uitkering krijgt bij een hoger

heeft. Bij de schadeverzekeringen willen we ook weten wat u nog

percentage arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld bij 55% of 80%

met uw werk verdient. U krijgt dan alleen een uitkering voor het
deel dat u minder bent gaan verdienen.

arbeidsongeschiktheid.
• Na hoeveel dagen moet uw uitkering beginnen, als u
arbeidsongeschikt wordt?
In de dagen voordat u de uitkering krijgt, zorgt u zelf voor uw

HOEVEEL PREMIE BETAALT U?

inkomen. Deze periode is uw eigen risico. Hoe langer deze periode
duurt, hoe lager de premie.

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van een aantal zaken:

• Tot wanneer wilt u uw uitkering krijgen?

• Wat voor werk doet u of welk beroep heeft u?

Zo lang u arbeidsongeschikt bent, betalen we uw uitkering.

Doet u werk dat lichamelijk zwaar is? Dan is de kans groter dat u

We spreken af hoe lang we daarmee doorgaan. Veel mensen

door uw werk arbeidsongeschikt wordt. In dit geval betaalt u een

kiezen ervoor om dit te laten doorgaan tot zij 68 jaar zijn. U kunt

hogere premie dan iemand die werk doet dat minder zwaar is.

ook ervoor kiezen om de uitkering eerder te laten stoppen. Dan

• Wat is uw leeftijd?

betaalt u minder premie.

Hoe ouder u bent als u de verzekering sluit, hoe meer premie u

• Moet de uitkering elk jaar stijgen?

betaalt.

Het dagelijks leven wordt elk jaar iets duurder. Daarom kunt u
ervoor kiezen om uw uitkering elk jaar te laten stijgen, met 1%, 2%

De premie hangt ook af van een aantal keuzes die

of 3%. Hoe meer u de uitkering wilt laten stijgen, hoe meer premie

u maakt:

u betaalt. Bij de Allianz Fundament AOV stijgt uw uitkering jaarlijks

• Hoe wilt u dat wij uw arbeidsongeschiktheid beoordelen?
U bent arbeidsongeschikt als u de werkzaamheden die bij uw

met 2%. U kunt geen ander percentage kiezen.
• Betaalt u elk jaar dezelfde premie?

verzekerde beroep horen niet meer kunt doen. Maar u kunt er ook

U kunt ervoor kiezen dat uw premie elk jaar hetzelfde blijft, zolang

voor kiezen dat u alleen een uitkering krijgt als u ook ander werk

er niets verandert in uw verzekering. Dat is ons standaardtarief.

niet meer kunt doen. Dat is dan werk dat past bij uw werkervaring

Wilt u graag de eerste jaren een lagere premie? Dat kan. U betaalt

en opleiding. U betaalt in deze situatie minder premie.

dan het eerste jaar een lage premie en elk jaar stijgt dit bedrag.
Dat is ons combinatietarief.

Korte uitkeringsduur

Uitkeringsduur tot eindleeftijd

Aanvangskorting 1e, 2e en 3e jaar
Klasse 1/2

10%, 7,5% en 5%

30%, 20% en 10%

Aanvangskorting 1e, 2e en 3e jaar
Klasse 3/4/5

10%, 7,5% en 5%

25%, 15% en 5%

Korte uitkeringsduur

Uitkeringsduur tot eindleeftijd

5%

8%

Doorlopende korting voor alle klassen

Hoe betaalt u de premie?

De eerste drie jaar betaalt u minder premie

U betaalt elk jaar de premie. U kunt de premie ook per half jaar, per

Veel ondernemers kiezen een arbeidsongeschiktheidsverzekering

drie maanden of per maand betalen. Dan betaalt u wel de extra

als zij net beginnen met hun onderneming. Het is dan fijn als ze de

kosten die wij daarvoor maken.

eerste jaren nog niet veel hoeven te betalen voor de verzekering.
Iedere klant van Allianz krijgt daarom de eerste drie jaar korting op

Hieronder staan een paar voorbeelden van premies.

de premie. Dit noemen wij aanvangskorting.

Let op: dit zijn voorbeelden om u een indruk te geven van de

Wilt u liever een lagere premie gedurende de hele looptijd van de

premie. De werkelijke premie kan anders zijn dan het bedrag in het

verzekering in plaats van een aanvangskorting? Dan kan dat ook. Dit

voorbeeld.

noemen wij een doorlopende korting.

U bent schilder en
u bent 32 jaar:

Wat betaalt u?

U bent accountant
en u bent 47 jaar:

Wat betaalt u?

U bent bakker en u
bent 43 jaar:

Wat betaalt u?
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• Inkomen € 40.000
• Verzekerd bedrag € 32.000
• Eigen risico 30 dagen
• Eindleeftijd 68 jaar
De premie voor uw Allianz
Essentie AOV is € 2.275 per
jaar
• Inkomen € 80.000
• Verzekerd bedrag € 64.000
• Eigen risico 30 dagen
• Eindleeftijd 68 jaar
De premie voor uw Allianz
Absoluut AOV is € 4.082 per
jaar
• Inkomen € 50.000
• Verzekerd bedrag € 40.000
• Eigen risico 14 dagen
• Eindleeftijd 60 jaar
De premie voor uw Allianz
Ongevallen Plus AOV is
€ 1.185 per jaar

WILT U UW ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING TIJDELIJK STOPZETTEN?
Dat kan bijvoorbeeld als u tijdelijk stopt
met werken of als uw inkomen daalt. Laat
dit ons direct weten, dan kijken wij of we de
verzekering kunnen aanpassen of stoppen.
U kunt uw verzekering voor maximaal een
jaar pauzeren. U betaalt hiervoor 10% van de
premie. Na dat jaar stellen we u niet opnieuw
gezondheidsvragen. Wij vragen u ook niet om
inkomensgegevens na deze periode. Vraagt
u ons of uw tussenpersoon gerust naar de
mogelijkheden.

KUNT U DE VERZEKERING NOG VERANDEREN?
De meeste keuzes kunt u nog veranderen. Dat moet ook, want uw
situatie kan veranderen. U gaat bijvoorbeeld meer verdienen, of juist

WAAROM EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
VAN ALLIANZ?

minder. U verandert van beroep. Of u wilt meer zekerheid, of juist
minder. Geef veranderingen en wensen altijd direct aan ons door.
Wij kijken dan of we de verzekering moeten aanpassen, en of dat
ook kan. U kunt uw verzekerd bedrag ieder jaar met maximaal15%
verhogen zonder dat wij u opnieuw gezondheidsvragen stellen. Dit
geldt wel tot een bepaalde leeftijd: bij lichamelijk zware beroepen
mag dit tot en met uw 55e jaar. Bij beroepen die lichamelijk niet
zwaar zijn mag dit zelfs tot en met uw 62e jaar. Wij noemen dit het
‘verhogingsrecht’. Wilt u eerder of later de verzekerde bedragen
verhogen? Of wilt u verhogen met meer dan 15%? Of wilt u een
andere aanpassing van uw verzekering? Dan kunnen wij u nieuwe
vragen stellen over uw gezondheid en uw inkomen. U mag altijd op
elk moment dat u dat wilt de verzekerde bedragen verlagen.
Heeft u een verzekering met een korte uitkeringsduur? Dan kunt
u deze verzekering 3 jaar na de ingangsdatum, zonder medische
keuring, omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd. Wilt u de
verzekering omzetten dan kunt u hiervoor een wijzigingsverzoek
indienen 3 maanden voor de hoofdpremievervaldatum.
U kunt de verzekering op ieder moment stoppen. Ook in het eerste

• Voldoende inkomen als u niet meer kunt werken.
• U kunt kiezen uit vijf verzekeringen.
• Flexibele verzekering: op ieder moment aan te
passen en altijd direct opzegbaar.
• Volop keuzemogelijkheden om de premie te
verlagen door de dekking te beperken of om de
dekking uit te breiden voor een hogere premie.
• De keuze tussen een aantrekkelijke korting
op de premie gedurende de hele looptijd of de
eerste 3 jaar een flinke korting op uw premie
en na 3 jaar een aantrekkelijke premie zonder
korting.
• Wij helpen u om weer aan het werk te gaan. U
krijgt daarbij hulp van een arbeidsdeskundige.
• Na het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid
premie-vrijstelling.
• U kunt uw verzekering gemakkelijk uitbreiden.

jaar dat u bij ons bent verzekerd. U heeft wel een opzegtermijn van
een maand.

GAAT U TIJDELIJK NAAR HET
BUITENLAND?
Geef dit aan ons door als u langer dan
2 maanden naar het buitenland gaat.
Laat dit ons direct weten, dan kijken wij
of we de verzekering kunnen aanpassen
of stoppen.

HOE VRAAGT U EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING AAN?
Via uw assurantieadviseur kunt u een offerte aanvragen voor een
arbeidsongeschiktheidsverzekering. U krijgt de offerte van ons. Soms
hebben wij nog wat meer informatie van u nodig voordat we u een
offerte kunnen sturen. Als dat zo is, bellen we u eerst. De Fundament
AOV en de Maatwerk AOV kunt u ook zelf online aanvragen.
Wilt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons sluiten? Vul
dan een aanvraagformulier en een gezondheidsverklaring in. Als

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

u de verzekering via een tussenpersoon aanvraagt, stuurt hij beide

Loopt u het risico arbeidsongeschikt te worden zodat u niet meer

documenten aan ons.

kunt werken? En wilt u hulp hebben om aan het werk te blijven?
Wij betalen een gedeelte of alle kosten die u moet maken om
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. U moet ons wel vooraf op de
hoogte brengen. Medische kosten betalen we niet. En kosten die een

HEEFT U BIJ OVERSLUITEN RECHT OP EEN
OVERBRUGGINGSREGELING?

andere verzekering betaalt, betalen we ook niet.
Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een andere
maatschappij? En vervangt onze arbeidsongeschiktheidsverzekering
die andere? U heeft dan recht op deze overbruggingsregeling zodat
de verzekeringen op elkaar aansluiten. De overbruggingsregeling
gaat maximaal 3 maanden voor de ingangsdatum van onze
verzekering in. Als u tijdens de periode van overbrugging arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een uitkering vanaf de ingangsdatum
van onze verzekering.

ALLIANZ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN: EEN SAMENVATTING

Hoe berekenen we de uitkering?

Allianz
Absoluut
AOV

Allianz
Essentie AOV

Allianz
Fundament AOV

Allianz
Allianz
Maatwerk AOV Ongevallen Plus
AOV

We spreken een
bedrag af:
sommenverzekering

We baseren de
uitkering op uw
inkomensverlies:
schadeverzekering

We spreken een
bedrag af:
sommenverzekering

We spreken
een bedrag af:
sommenverzekering

We baseren de
uitkering op uw
inkomensverlies:
schadeverzekering

Waarvoor bent u verzekerd?
• Arbeidsongeschiktheid door ziekte

✓

✓

✓

✓

• Arbeidsongeschiktheid door een ongeval

✓

✓

✓

✓

• Uitkering voor zwangerschapsverlof

✓

✓

✓

✓

✓

• Vergoeding voor kosten rechtsbijstand
• Vergoeding voor kosten om weer aan het
werk te gaan

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Hoe beoordelen wij uw
arbeidsongeschiktheid?
• Eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent
• Vanaf het tweede jaar dat u
arbeidsongeschikt bent

Arbeidsongeschikt voor uw beroep
Keuze voor arbeidsongeschikt voor uw beroep of voor werk dat bij uw opleiding en ervaring past.

Welk inkomen verzekert u?

80% van uw
inkomen, maar
niet meer dan
€150.000.

80% van uw
inkomen, maar
niet meer dan
€200.000.

70% van uw
inkomen, maar
niet meer dan
€150.000.

80% van uw
inkomen, maar
niet meer dan
€150.000.

80% van uw
inkomen, maar
niet meer dan
€200.000..

Wanneer bekijken we uw inkomen?

Als u de verzekering aanvraagt

Als u de verzekering sluit en als u
arbeidsongeschikt
wordt

Als u de verzekering aanvraagt

Als u de
verzekering
aanvraagt

Als u de verzekering sluit en als u
arbeidsongeschikt
wordt

Een uitkering
wanneer uw
inkomen daalt
vanwege arbeidsongeschiktheid

Een heel
eenvoudige
berekening van
uw uitkering

Zelf de hoogte
bepalen van
de uitkering in
verschillende
perioden

Alleen bij arbeidsongeschiktheid
als gevolg van
een ongeval een
uitkering

Welke unieke eigenschap heeft de verzekering Een uitgebreide
verzekering
met veel keuzemogelijkheden
Wanneer kunt u de verzekering stoppen?

Dagelijks, met een opzegtermijn van 1 maand

Hoe oud mag u zijn als u de verzekering sluit?

Fysiek zware beroepen maximaal 55 jaar
Fysiek lichte beroepen maximaal 62 jaar

Hoe lang blijven we de uitkering betalen?
Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid
begint uw uitkering?

Maximaal tot een leeftijd tussen 55 en 68 jaar
25/35/45/55/65/80%

Hoe lang is uw eigenrisicotermijn?

25%

25/35/45/55/
65/80%

45/55/65/80%

minimaal 30 dagen en maximaal 2 jaar

Hoeveel aanvangskorting kunt u krijgen in de
eerste 3 jaar?*

Hoe hoog is de doorlopende korting?*

Hoeveel stijgt uw uitkering jaarlijks?

30% - 20% - 10%

30% - 20% - 10% bij een uitkering tot
eindleeftijd
10% - 7,5% - 5% bij een uitkering tot
maximaal 5 jaar

10% - 7,5% - 5%

8%

8% bij een uitkering tot eindleeftijd
en 5% bij een uitkering van maximaal 5 jaar

5%

0%,1%, 2%, 3%

2%

0%,1%, 2%, 3%

Mag u het verzekerde bedrag verhogen
zonder medische vragen?
U mag niet meer dan 15% verhogen zonder
medische vragen

✓

✓

✓

✓

✓

Gaat u na een jaar minder premie betalen als
u arbeidsongeschikt bent?

✓

✓

✓

✓

✓

Mag u regelmatig uw gezondheid laten
onderzoeken op onze kosten?

✓

✓

✓

✓

* Zie pagina 7 voor meer uitleg over de kortingen.
Deze brochure geeft u alleen informatie. Hij geeft u geen rechten.

WIE IS ALLIANZ?

SERVICE

Allianz biedt ondernemers oplossingen voor arbeidsongeschiktheid

Voor meer informatie over deze verzekeringen kunt u contact

en andere inkomensrisico’s. Door het brede assortiment en de ruime

opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz. Wij helpen u

keuze in dekkingen kunt u uw verzekering altijd volledig naar eigen

graag verder. In onze dienstverlening stellen wij uw belang voorop.

wens samenstellen. Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze service.

dienst.
Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen wij u
Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van

deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie onvoldoende,

de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim zestig

dan kunt u terecht bij:

miljoen klanten in meer dan zeventig landen.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

INTERESSE?
Wilt u meer weten over de AOV’s van Allianz of over onze oplossingen om uw inkomen zeker te stellen? Kijk op www.allianz.nl of
neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

www.kifid.nl

Allianz Inkomensverzekeringen
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Tel. 088 - 577 22 22
AFM nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

L2901.66

www.allianz.nl

