Het belang van een
Collectieve AOV in 5 stappen
Met uw partners of medeondernemers bent u samen verantwoordelijk voor
de organisatie. Jullie zijn daarbij afhankelijk van elkaar. Voor zowel het
eigen als het gezamenlijke succes. Maar wat als 1 van jullie voor langere tijd
arbeidsongeschikt raakt? De Collectieve AOV verzekert dit risico en zorgt dat
Jullie als collectief goed verzekerd zijn. Doorloop onze 5 stappen en bekijk of
een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering iets voor jullie collectief is.

Stap 1

Bewustzijn vergroten
Ga het gesprek met elkaar aan. Op welke manier zijn jullie allemaal voorbereid in
geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid? Andere mogelijke vragen die jullie
elkaar kunnen stellen:

Wat zijn de
gevolgen als
iemand van ons
wegvalt?

Zijn wij voorbereid
op het wegvallen
van 1 van de
partners?

Hoe kijken wij als
collectief naar
belangrijke thema’s als
bedrijfscontinuïteit en
risicomanagement?

Is iedereen
van ons genoeg
verzekerd?

Stap 2

Voordelen en overweging
Is iedereen zich bewust van de risico’s bij arbeidsongeschiktheid? Bespreek dan
met elkaar de mogelijkheden van een Collectieve AOV. Wij zetten de voordelen
en belangrijke overwegingen voor jullie op een rij:

Belangrijke overwegingen

Risico’s gedekt en actieve
ondersteuning deelnemers

De Collectieve AOV van Centraal Beheer
zorgt voor een inkomen bij
arbeidsongeschiktheid en ondersteunt
bij de continuïteit van jullie collectief.
Bijvoorbeeld met bedrijfskundig advies,
re-integratiediensten en een uitgebreide
preventieservice.

Bij het afsluiten van een AOV maken jullie
lastige keuzes. Kiezen jullie voor een
Collectieve AOV? Bijvoorbeeld handig als
jullie dezelfde dekkingsbehoefte hebben.
Of past een individuele AOV met meer
keuzevrijheid beter bij jullie situatie?
Onze specialisten helpen jullie graag!

WELKOM
Deelname laagdrempelig en flexibel

Jullie bedrijf sluit als rechtspersoon de
Collectieve AOV namens iedereen af.
De flexibele deelnamegraad en welke
gezondheidsvragen wij stellen
is afhankelijk van de samenstelling van
het collectief.

Collectief betaalt de premie

Wij sturen 1 factuur naar het collectief.
Op deze factuur wordt de premie per
persoon gespecificeerd. Door mogelijke
verschillen qua verzekerd bedrag kan
de premie per persoon verschillen.

Stap 3

Productkenmerken en mogelijkheden
Hebben jullie als collectief interesse in onze Collectieve AOV? Dan is het belangrijk
om te weten welke mogelijkheden er zijn. We leggen dit graag uit. Alles wat jullie
moeten weten over onze Collectieve AOV:

Het verzekerde bedrag is
maximaal 90% van het gemiddelde
jaarinkomen van de deelnemer
Iedereen kiest een eigen
verzekerd bedrag

Deelnemers kunnen
kiezen uit 2 eindleeftijden
en 2 eigenrisicoperiodes

Een verzekerd bedrag
per deelnemer tot
€300.000 per jaar

Er geldt een
optierecht om het
verzekerd bedrag
elk kalenderjaar
met maximaal
15% te verhogen,
zonder medische
waarborgen

Verzekeringnemer
krijgt een polis en
deelnemers een
deelnamebewijs

Een Collectieve AOV
is al mogelijk vanaf
3 deelnemers

Jullie betalen
geen afsluitkosten

Stap 4

Direct online afsluiten of via een adviseur
De Collectieve AOV van Centraal Beheer kan zowel online als via een
adviseur afgesloten worden. Om te bepalen of online afsluiten mogelijk is,
gelden enkele voorwaarden:

 
Het
collectief heeft 1 aanspreekpunt voor
alle deelnemers van de Collectieve AOV.
 
Deze
persoon kent de problematiek die
ontstaat bij arbeidsongeschiktheid.
 
Deze
persoon kan de dekkingskeuzes en
het proces uitleggen aan de deelnemers.
Deze
 
persoon heeft kennis van verzekeringen.

Om de kennis te beoordelen vragen we deze persoon om een ‘kennis- en ervaringstoets’
te maken. Haalt deze persoon de toets 2 keer niet? Of voldoet het collectief niet aan
bovenstaande voorwaarden? Dan kunnen jullie de Collectieve AOV afsluiten via een
adviseur van Centraal Beheer. Neem contact op met 1 van onze adviseurs via
collectieveaov@centraalbeheer.nl of bel naar (055) 579 8198.

Stap 5

Preventie, re-integratie en
hulp bij ontwikkeling
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Pols daarom regelmatig bij elkaar hoe het
ervoor staat, zowel zakelijk als privé. En stuur wanneer nodig bij elkaar aan op
preventiediensten. Met de Collectieve AOV maakt u eenvoudig gebruik van onze
preventiediensten. En de vergoeding? Die is zo geregeld. Ga naar preventie voor
meer informatie of bekijk hieronder alvast alle mogelijkheden.

Fysiofitheidsscan:
Kracht en conditie verbeteren

Weight Watchers:
Hulp bij afvallen

HANDS:
24/7 hulp voor zakelijke
of privé vraagstukken

Ondernemersadvieslijn:
Voor zakelijke vragen

Good Habitz:
In eigen tempo
vaardigheden verbeteren

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

Meer weten?

27858 21.02

Klik voor meer informatie

