Welke dekking van de Collectieve AOV
past bij u en uw partners?
Jullie zijn niet voor niets eigen baas. Daarom is een Collectieve AOV, waar
jullie voor een groot deel zelf keuzes kunnen maken, een goede optie.
Bij onze Collectieve AOV kan uw collectief maximaal 2 eindleeftijden en
eigenrisicoperiodes kiezen. Maar welke dekkingen passen het beste bij u
en het collectief? Doe de test.

Start
Ik heb spaargeld en/of andere
inkomsten die ik ook ontvang
als ik (deels) niet meer kan
werken.

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ik wil zeker zijn
van inkomsten
tot aan mijn
pensioen.

Nee

Collectieve AOV:
Wat moet ik er mee?

Een lange
eigenrisicoperiode

Verschillende keuzes
mogelijk

Een korte
uitkeringsduur

Oké, het lijkt erop dat
u geen dekking voor
arbeidsongeschiktheid
nodig heeft. U bent
namelijk goed
voorbereid. Ga zo
door. Tip: wilt u
uw vermogens als
aanvulling gebruiken
op uw pensioen? Dan
is de Collectieve AOV
toch geen overbodige
luxe. Want raakt u
arbeidsongeschikt?
Dan neemt uw extra
inkomen langzaam af.

Omdat u goed
voorbereid bent,
kunt een langere
eigenrisicoperiode
kiezen. Goed om te
vermelden is dat uw
collectief maximaal
2 eigenrisicoperiodes
mag kiezen. Dus maak
dit bespreekbaar
bij de rest van de
deelnemers.

Omdat u nog lang
door wilt, kiest u
een Collectieve AOV
met een langdurige
uitkering. Bijvoorbeeld
tot en met 68 jaar.
Ook kiest u uw eigen
verzekerd bedrag.
U overlegt vervolgens
samen met de andere
deelnemers over de
andere keuzes.
Let op: voor het
collectief gelden
beperkte keuzes.

Alles afdekken hoeft
niet van u. Maar
financiële zekerheid
vindt u toch wel
prettig. Daarom is een
korte uitkeringsduur
iets voor u. Raakt u
arbeidsongeschikt?
Dan bent u financieel
zeker voor 5 jaar.
Geïnteresseerd?
Maak dit
bespreekbaar in uw
collectief.

Uw collectief kiest maximaal uit
2 eindleeftijden en eigenrisicoperiodes

Per individu bestaat er keuzevrijheid voor
een verzekerd bedrag tot € 300.000,-

Meer weten?
Klik voor meer informatie

27844 20.09

Mijn buffer is
groot genoeg
om tot aan mijn
pensioen rond
te komen.

Ik kan me er wel
een bepaalde
periode mee
redden,
bijvoorbeeld
6 maanden
of meer.

