Allianz Inkomensverzekeringen

De belangrijkste
verschillen op een rij
Fundament-AOV
Hoeveel krijgt u uitbetaald?

Maatwerk-AOV

Het minimumbedrag dat u nodig heeft om uw vaste
Dit bedrag bepaalt u zelf. Het mag maximaal 80% van uw
lasten te betalen en rond te komen. Dit bedrag bepaalt u inkomen zijn.
zelf. Het mag maximaal 70% van uw inkomen zijn.
U krijgt het volledige bedrag als u 100% arbeidsongeschikt bent.
Als u voor bijna 100% niet meer kunt werken, krijgt
Bent u minder arbeidsongeschikt, dan krijgt u ook minder. Als u
u het gekozen bedrag volledig uitgekeerd. Als u nog
bijvoorbeeld 55% arbeidsongeschiktheid bent, krijgt u 60%. De
voor een deel kunt werken maar wel minimaal 25%
arbeidsdeskundige bepaalt hoe arbeidsongeschikt u bent aan
arbeidsongeschikt bent, krijg u 50% uitgekeerd.
de hand van het aantal uren dat u niet meer kunt werken.
De arbeidsdeskundige bepaalt hoe arbeidsongeschikt
Er wordt niet gekeken naar uw inkomen.
u bent aan de hand van het aantal uren dat u niet meer
kunt werken.
Er wordt niet gekeken naar uw inkomen.

Welke keuzemogelijkheden U bepaalt zelf:
heeft u?
• De hoogte van de uitkering (maximaal 70%
van uw inkomen).
• In welke jaren u de uitkering krijgt als u
arbeidsongeschikt raakt.

U bepaalt zelf:
• De hoogte van de uitkering (maximaal 80%
van uw inkomen).
• In welke jaren u de uitkering krijgt als u
arbeidsongeschikt raakt.
• Hoe hoog de uitkering is in elk van deze
jaren. U kunt twee verschillende bedragen
verzekeren.

Welke jaren kunt u
verzekeren?l

• 1e jaar
• 2e jaar
• 3e tot en met 5e jaar
• Na het 5e jaar tot eindleeftijd

• 1e jaar
• 2e jaar
• 3e tot en met 5e jaar
• Na het 5e jaar tot eindleeftijd

Het eerste jaar kan niet los worden gesloten daarnaast
moeten de gekozen jaren op elkaar aansluiten.
Voor alle gekozen jaren geldt het zelfde verzekerd
bedrag.

Het eerste jaar kan niet los
worden gesloten daarnaast moeten de gekozen jaren op elkaar
aansluiten. U kunt twee verschillende bedragen verzekeren
voor verschillende periodes.

Kijken wij naar uw inkomen De uitkering hangt af of u gedeeltelijk of volledig
als u arbeidsongeschikt
niet meer kan werken. Uw inkomen hoeft niet te zijn
bent
gedaald.

De uitkering hangt af van het percentage dat u
arbeidsongeschikt bent geworden. Uw inkomen hoeft niet te
zijn gedaald.

De overeenkomsten op een rij:
Wanneer krijgt u
uitbetaald?
Wanneer kunt u de
verzekering opzeggen?

U krijgt uitbetaald zodra u uw eigen werk langer dan 30 dagen aaneengesloten niet meer heeft kunnen uitvoeren. Als u
heeft gekozen voor een dekking die pas na een of twee jaar arbeidsongeschiktheid in gaat, krijgt u dan pas uitbetaald.
U kunt de verzekering elke dag opzeggen met een opzeggingstermijn van een maand.

Kunt u de verzekering
aanpassen als uw situatie
verandert?

Ja.

Kunt u de verzekering
tijdelijk uitzetten?

Ja.

Kunt u het uitkeringsbedrag
tussentijds verhogen?

Ja. U kunt het bedrag elk jaar met 15% verhogen zonder een nieuwe medische keuring.

Welke bedragen kunt u
maximaal verzekeren?

Als uw beroep in beroepsklasse 1 of 2 valt kunt u maximaal € 100.000 verzekeren.
Als klasse 3/ 4 of 5 van toepassing is, dan kunt u maximaal € 75.000,- verzekeren.

Tot welke leeftijd krijgt u
een uitkering?

Maximaal 67 jaar. Bij sommige beroepen verzekeren wij tot maximaal 60 jaar.
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