De 10 zekerheden van de AOV
van Centraal Beheer

Als zelfstandig ondernemer bent u zelf verantwoordelijk om uw financiële
vangnet goed te regelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
is daarom een belangrijke verzekering om te overwegen. Een AOV zorgt
ervoor dat u als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten.
Om het u wat makkelijker te maken een AOV te kiezen, hebben we de
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10 belangrijkste zekerheden van onze verzekering op een rij gezet.
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1. Het merendeel van de claims keren we uit
Veel mensen denken dat een verzekerings

3. De hoogte van de premie bepaalt u voor een
deel ook zelf

maatschappij moeilijk doet als u arbeidsongeschikt

Zelfstandigen kunnen maximaal 90% van hun

raakt en dan niet uitkeert. Bij de AOV Compleet van

jaarinkomen verzekeren. Maar als minder ook

Centraal Beheer krijgt u al een uitkering als u voor

genoeg is, dan is uw premie natuurlijk lager. En als u

minimaal 25% uw eigen beroep niet kunt uitoefenen.

bijvoorbeeld het eerste half jaar zelf op kunt vangen

Bij de Kort en Krachtig AOV is dat 35%. Om een beeld

met uw financiële buffer, dan bespaart u ook op de

te krijgen: Centraal Beheer keert 80% van de claims

premie. Heeft u iets geregeld om eerder te stoppen

uit en wijst maar 5% af. Die andere 15% keren we niet

met werken dan op uw AOW-leeftijd? Dan kunt u uw

uit omdat de ondernemer alweer beter is voordat de

uitkering misschien ook eerder stoppen. Ook dat ziet

eigenrisicoperiode is afgelopen.

u terug in een lagere premie. Bekijk op onze website
alle factoren die de premie van uw AOV bepalen.

2. U stelt zelf de ideale dekking van uw AOV vast
Hoeveel geld heeft u eigenlijk nodig als u (tijdelijk) niet

4. U krijgt een vast bedrag per jaar

kunt werken? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke

Onze AOV is een sommenverzekering. U kunt

situatie.

maximaal 90% van uw gemiddelde jaarinkomen

Denk daarom eens na over de volgende vragen:

verzekeren. Het bedrag dat u verzekert, is het

• Hoe hoog zijn uw vaste lasten, zoals hypotheek

verzekerde bedrag. Bent u 100% arbeidsongeschikt?

of huur, energiekosten, internet/tv/bellen, (zorg)

Dan krijg u het volledige verzekerde bedrag. Bent u

verzekeringen en boodschappen?

bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u
50% van het inkomen dat u verzekerd heeft. Dat heeft

• Bent u de hoofdkostwinner? En heeft u een partner

2 grote voordelen. Wij kijken niet hoe hoog uw inkomen

met een inkomen?

was in de periode voordat u arbeidsongeschikt werd.

• Heeft u een buffer om een aantal maanden

En we houden ook geen rekening met andere

arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen?

inkomsten in de tijd dat u arbeidsongeschikt bent.
Het bedrag staat vast, wat er ook gebeurt.

AOV Compleet
Betekent zelfstandig voor u zelf aan de knoppen
zitten? Met onze AOV Compleet bepaalt u
helemaal zelf hoe uw AOV eruit ziet. De AOV
loopt tot de eindleeftijd die u zelf kiest. En
afsluiten? Dat doet u natuurlijk helemaal zelf.
Meer informatie

AOV Kort & Krachtig
Hoeft u niet alles af te dekken? Maar vindt u
ﬁnanciële zekerheid toch wel prettig? Dan is een
Kort & Krachtig AOV misschien iets voor u.
Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering
voor 3, 4 of 5 jaar. Meer informatie
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5. Onze AOV is meer dan een uitkering
Wordt u ziek of kunt u door een ongeval niet werken?

7. U betaalt geen advieskosten, alleen
afsluitkosten

Dan krijgt u een uitkering van uw AOV. Maar wist u

Bij een complex product, zoals de AOV, moet de

dat we u ook helpen om te voorkomen dat u ziek

verzekeraar u van de wet adviseren voordat u de

wordt? Want voorkomen is natuurlijk beter dan

verzekering afsluit. Daarvoor betaalt u advieskosten.

genezen. Daarom helpen we u graag om gezond

Maar u kunt ook een kennis- en ervaringstoets doen,

en fit te blijven. Dat hoeft echt niet veel tijd en

in plaats van het adviesgesprek. Dit is het geval

energie te kosten. De juiste balans. Daar gaat het

bij de AOV van Centraal Beheer. Daardoor kunt u

om. Ons aanbod van preventiediensten is dan ook

honderden euro’s besparen. Als u slaagt voor de toets

laagdrempelig. U kunt ons altijd bellen. We kijken

kunt u de AOV zonder advieskosten afsluiten.

dan op welke manier we u met uw uitdaging kunnen

U betaalt dan alleen nog maar afsluitkosten.

helpen. Daarbij is het heel makkelijk om onze
preventiediensten aan te vragen en er gebruik van te

8. De AOV is fiscaal aftrekbaar

maken. En de vergoeding? Die is ook zo geregeld.

Een voorbeeld: als u per jaar zo’n € 40.000,- verdient,
dan krijgt u 37,35% van de premie terug van de

6. Wij helpen u bij re-integratie

Belastingdienst. Zit u in een hogere belastingschijf,

Bent u een langere periode arbeidsongeschikt?

boven de € 68.507,-, dan krijgt u maar liefst 49,50%

Dan kijken wij samen met u hoe we kunnen

van de premie terug.

werken aan uw herstel. Hiervoor werken we
samen met verschillende specialisten, zoals

9. U krijgt 3 jaar lang korting op de premie

arbeidsdeskundigen. Soms zorgt een situatie voor

U krijgt van ons het eerste jaar 35% korting op de

de arbeidsongeschiktheid. Door de situatie te

premie, het tweede jaar 20% en het derde jaar 10%.

veranderen, verdwijnt de arbeidsongeschiktheid
vanzelf. Stelt u eens voor dat u een schilder bent die

10. T
 ot 10% korting op de premie via
verschillende brancheverenigingen

door pijn in zijn schouder geen kwast meer boven zijn
hoofd kan houden. In zo’n geval kunnen specialisten

Bent u lid van een branchevereniging? Check dan

u helpen uw houding te verbeteren. Wij begeleiden u

of deze vereniging collectiviteitsafspraken met ons

hierin en op deze manier kunt u duurzaam herstellen

heeft gemaakt. Dat kan u tussen de 7,5% en 10%

en uw werk weer oppakken. In een ander geval kan

korting opleveren.

iemand zijn huidige beroep door ziekte of een andere
vorm van arbeidsongeschiktheid niet meer doen.

Meer informatie over onze AOV

Samen kijken we dan wat er in uw situatie mogelijk is.

Ontdek of een AOV van Centraal Beheer iets voor u is.
Op onze website vindt u meer informatie. Of vraag
vrijblijvend een oriëntatiegesprek aan met onze AOV
specialisten. Zij helpen u graag. U kunt uiteraard ook
direct uw AOV premie berekenen en online afsluiten.
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