Onbezorgd vrij

U neemt onbezorgd een periode vrij…
… met de Inkomen Continu Compleet Sabbaticaldekking van Avéro Achmea
U heeft de verzekering Inkomen Continu Compleet. Daarmee

Zo werkt de sabbaticaldekking

bent u als zelfstandige verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Raakt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u uw uitkering ná

Stopt u met werken voor een sabbatical? Dan bent u normaal

uw sabbatical

gesproken niet meer verzekerd. Maar wel met onze

Uw eigenrisicoperiode gaat wel in tijdens uw sabbatical.

sabbaticaldekking.
Heeft u een vaste lastenverzekering of een
Een sabbatical: u neemt even vrij om later weer aan het werk

waarnemingskostenverzekering?

te gaan

En raakt u arbeidsongeschikt? Dan gaat de uitkeringsduur

Niet iedere vakantie is een sabbatical. Daarom leest u hier wat

daarvan in op het moment dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u

wij precies verstaan onder een sabbatical.

na uw sabbatical nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt u
vanaf dat moment een uitkering. Bent u na uw sabbatical niet

Tijdens uw sabbatical stopt u met werken

meer arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook geen uitkering.

U mag dus ook niet in het buitenland gaan werken.
U betaalt minder premie
U geeft van tevoren aan hoelang uw sabbatical precies duurt

U krijgt namelijk een sabbaticalkorting. Heeft u andere kortingen

Uw sabbatical duurt minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar.

op uw premie? Die blijven gewoon gelden. En door uw sabbatical

Na die periode gaat u weer verder met werken. Wilt u uw

verandert uw risico niet. Wilt u meer informatie over uw premie

sabbatical eerder stoppen dan gedacht? Bel dan met uw

tijdens de sabbatical? Bel dan gerust met uw adviseur.

adviseur.
U mag geen gebruikmaken van uw verhogingsregeling
U blijft hetzelfde werk doen

Dat betekent dat u uw verzekerd bedrag niet zomaar mag

U mag dus niet stoppen met uw bedrijf. Of voor een werkgever

verhogen tijdens uw sabbatical.

gaan werken tijdens de sabbatical. Of ander werk gaan doen na
uw sabbatical.

Na uw sabbatical geldt gewoon uw arbeidsongeschiktheids
verzekering weer

Dit is het doel van uw sabbatical

Als de activiteiten van uw bedrijf en uw werk niet veranderen.

•

U gaat zich bezinnen

Verandert daarin wel iets? Dan beoordelen wij uw verzekering

•

U gaat reizen

opnieuw.

•

U gaat vrijwilligerswerk doen. U mag daarvoor maximaal
€ 750 per maand krijgen

Wilt u meer informatie?

•

U gaat studeren

Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw

•

U neemt zorgverlof

verzekeringsadviseur.

•

U rouwt
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U mag niet op sabbatical als:
•

u arbeidsongeschikt bent

•

u nog niet alle premies heeft betaald

Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan.
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten.
Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u onafhankelijk advies.
Wij horen bij Achmea
Avéro Achmea is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in
Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea
Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer 12000606.
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan hebben wij uw
gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer
gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. Daar leest
u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen
verwerking van uw gegevens.
Staan er fouten in deze flyer?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed
mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.
Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat
in deze flyer wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de
productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag.
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en
ons klachtenformulier op averoachmea.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een
brief sturen naar:
Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn
Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). Kijk voor meer informatie en een klachtenformulier op kifid.nl. U kunt
ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen naar:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze
gegevens op averoachmea.nl.
De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden

