
Wat gebeurt er als uw relatie voor langere tijd arbeidsongeschikt 
raakt? Het overkomt gemiddeld 1 op de 8 ondernemers*. 
En de impact kan groot zijn. Met deze 4 stappen zet u de 

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering op de kaart. 

Vraag uw relatie op welke 
manier hij en zijn compag-
nons zijn voorbereid in 
geval van (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid. 
Mogelijke vragen zijn:

Heeft u het onderling 
weleens over de 
bedrijfsconti nuïteit 
en/of risicomana  -
ge ment?

Wat zijn de 
gevolgen als een 
zakelijke partner 
wegvalt?

Is uw onderneming 
voorbereid op het 
wegvallen van u 
of uw partners?

Zijn er afspraken  
over arbeids-
ongeschiktheid,
zijn deze 
vastgelegd en 
nog actueel?

Zijn uw compagnons 
toereikend verzekerd? 
Hebben zij eventueel 
uitslui ting op basis 
van medische 
gronden?

Stap 4 Preventie en nazorg 

Het belang van de 
Collectieve AOV 

in 4 stappen

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar 
averoachmea.nl/collectieveaov

Meer informatie

Wanneer uw relatie zich bewust is van de risico’s bij  
arbeids ongeschiktheid, kunt u de mogelijkheden van een  

Collectieve AOV bespreken. De voordelen op een rij. 

Het afsluiten van een Collectieve AOV is maatwerk. U brengt de vermogenspositie 
in kaart, geeft advies over de termijn van het eigen risico en berekent de premie en 

impact op de zelfstandigen aftrek. Stem de oplossing af op de wensen van uw relatie. 

Privé én zakelijk zijn risico’s gedekt 
De Collectieve AOV van Avéro Achmea zorgt 
voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

en ondersteunt bij de continuïteit van het 
bedrijf. Hierdoor kunnen de overige 

partners door met ondernemen.

Uitgebreide preventie service
Standaard inbegrepen: bedrijfskundig advies, 

mediation en (personal) coaching. Daarnaast is 
er ook een preventieservice beschikbaar: 

een onafhankelijke coun selingdienst die de  
ondernemer zakelijk en privé adviseert, 24/7.

Er is 1 polis(contract) voor de 
verzekeringnemer en persoonlijke 
polissen per deelnemer

Verzekerd bedrag tot € 300.000

Optierecht om het verzekerd bedrag 
elk kalenderjaar met maximaal 15% te 
verhogen, zonder medische waarborgen

Premiegarantie voor de 
contractduur van 1 en 3 jaar

Premiegarantie van max. 3 jaar

Dekking t/m 68 jaar door laten lopen

Flexibele deelnamegraad 
Iedere deelnemer kiest zijn 
eigen verzekerd bedrag

2 verschillende eindleeftijden  
per polis(contract) mogelijk

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Pols daarom 
regelmatig bij uw relatie hoe het ervoor staat, zowel zakelijk 
als privé. Stuur wanneer nodig aan op preventieve diensten. 

De preventieve diensten op een rij.

Stap 1 Bewustzijn vergroten 

Stap 2 Argumentatie en overweging 

Stap 3 Advies en afsluiten

Fysiofitheidsscan
Kracht en conditie verbeteren

Weight Watchers
Hulp bij afvallen

Monitor Inzetbaarheid Ondernemers (MIO) 
Online check voor welk deel de ondernemer het 
werk fysiek en mentaal nog optimaal kan uitvoeren

HANDS
24/7 hulp voor zakelijke 
of privé vraagstukken

Ondernemersadvieslijn 
Voor zakelijke vragen

Good Habitz
In eigen tempo vaardig  -
heden verbeteren

Ondersteuning bij 
snel herstel
• Bedrijfskundig advies 
• Personal coaching 
• Mediation

* Bron: Onderzoek MWM2 in opdracht van Centraal Beheer, maart 2019

Deelname laagdrempelig en flexibel
Deelnemen kan al vanaf 3 personen. Hierdoor 

is de Collectieve AOV geschikt voor diverse maatschap-
pen en zzp-samenwerkingsverbanden. Gaat iemand de 
collectiviteit verlaten, om voor een andere maatschap of 
zzp-samenwerkingsverband te werken? Geen probleem. 

In dit geval kan hij of zij de verzekering op individuele 
basis zonder medische waarborgen voortzetten.

Alle deel nemers betalen dezelfde premie
Met de Collectieve AOV doet u een  

beroep op het samen werkingsverband. 
Bij voldoende vermogen kunt u in uw 
advies een langer eigen risico termijn 

opnemen (3 of 6 maanden). 
Hierdoor daalt de premie aanzienlijk.

https://www.averoachmea.nl/collectieveaov
https://www.averoachmea.nl/adviseur/aov/collectieveaov
https://www.averoachmea.nl/adviseur/aov/collectieveaov

