| Productinformatie 2009
					 Vangnet AOV |
Inleiding
Op 1 augustus 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Sindsdien
biedt de overheid geen financiële opvang meer aan zelfstandige ondernemers die arbeidsongeschikt
raken. Zij moeten zelf voor de bescherming van hun inkomen zorgen, bijvoorbeeld door het afsluiten
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Helaas is dit niet voor iedere ondernemer weggelegd.
Bij de afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden. Onze oplossing hiervoor is de Vangnet AOV.
Bestemd voor starters
Onze Vangnet AOV is er voor startende ondernemers. Als voorwaarde geldt dat zij binnen drie maanden na de start van hun onderneming deze verzekering bij ons aanvragen en dat zij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten, of alleen met uitsluitingen of een premieopslag.
De Vanget AOV biedt een basisdekking bij arbeidsongeschiktheid. Hieronder leest u over de belangrijkste kenmerken en de premie.

Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
Wij stellen bij de Vangnet AOV de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van ‘gangbare
arbeid’. Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre de verzekerde door ziekte of een ongeval niet in staat
is om werkzaamheden binnen en buiten zijn bedrijf uit te oefenen, zonder rekening te houden met
opleidingsniveau of werkervaring.

Uitkering
Wij keren uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het zevenklassensysteem.
Arbeidsongeschiktheidspercentage				
Uitkeringspercentage
			25-35%			30%
			35-45%			40%
			45-55%			50%
			55-65%			60%
			65-80%			75%
			80-100%			100%.

| informatie voor
de ondernemer |

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag bedraagt minimaal € 5.000, - en maximaal 70% van het wettelijk minimum
inkomen, inclusief 8% vakantiegeld. In 2009 is dit bedrag € 12.530,-.

Uitkeringsduur
De uitkering loopt tot de dag dat de verzekerde 65 jaar is.

Eigenrisicoperiode
De uitkering gaat in één jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Eindleeftijd
De verzekering loopt tot de dag dat de verzekerde 65 jaar is.

Indexering
De verzekering kent een indexering van de uitkering op basis van de periodieke aanpassing van het
wettelijk minimum inkomen.

Premie
De premie is afhankelijk van de beroepsklasse en op basis van een verzekerd bedrag van € 12.530,-.
Beroepsklasse Avéro Achmea			
Bruto premie bij jaarbetaling
			
1			€ 2.078,55
			
2			€ 2.338,34
		
3 en 4			€ 2.598,16

Fiscus
De premie voor de Vangnet AOV is in box 1 aftrekbaar voor de belasting. De eventuele uitkeringen
zijn belast.

Premiereductie bij arbeidsongeschiktheid
In geval van een uitkering geldt er een premiekorting die gelijk is aan het uitkeringspercentage.

Contractduur en opzegtermijn
De contractduur van de verzekering is drie jaar. De verzekering wordt automatisch verlengd tot de
eindleeftijd. Avéro Achmea kan de verzekering niet opzeggen. De verzekerde kan de verzekering
beëindigen; hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden.
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Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij naar
www.averoachmea.nl en de polisvoorwaarden.

www.averoachmea.nl

