Welke AOV past bij u?
U bent niet voor niets eigen baas. Daarom bepaalt u bij
onze AOV altijd zelf uw eigenrisicoperiode, uitkeringsduur
en hoogte van het verzekerd bedrag. Maar welke AOV past
het beste bij u? Doe de test.

Start

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

JA

NEE

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

JA

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

JA

NEE

NEE

Ik wil zeker zijn
van inkomsten
tot mijn
pensioen.

JA

NEE

Een AOV is zeker iets voor u.
Maar omdat u goed voorbereid
bent, kunt u uw eigenrisicoperiode langer maken.
Zo betaalt u minder premie.

Ik wil zelf mijn AOV samenstellen

JA

NEE

AOV: wat moet
u ermee?

Kiezen voor
compleet

Compleet is voor u
mét advies

Kort
én krachtig

Oké, het lijkt erop dat u
geen AOV nodig heeft.
U bent namelijk goed
voorbereid, óók op een
val van de trap en andere
ongelukken. Ga vooral zo
door! Toch 1 tip: wilt u uw
vermogen gebruiken als
aanvulling op uw pensioen?
Dan is een AOV afsluiten
misschien geen overbodige
luxe. Want raakt u toch
arbeidsongeschikt? Dan
kan uw extra inkomen of
vermogen toch langzaam
of zelfs snel afnemen.

Zelfstandig betekent voor u
zelf aan de knoppen zitten.
Dus met onze AOV Compleet
bepaalt u helemaal zelf hoe
uw AOV eruit ziet. De AOV
loopt tot de eindleeftijd die
u kan kiezen bij uw beroep.
U bepaalt ook zelf uw
eigenrisicoperiode en het
verzekerd bedrag. En
afsluiten? Dat doet u
natuurlijk ook helemaal zelf.

U bent zzp’er, maar dat
betekent niet dat u alles
alleen hoeft te doen. U wilt
wel graag de zekerheid
dat u het goed geregeld
heeft. Daarom kiest u
AOV Compleet met Online
Advies. De AOV loopt tot de
eindleeftijd die u kan kiezen
bij uw beroep. En met hulp
van CeeBee, onze roboadviseur, stelt u de AOV
samen die bij u past.

Alles afdekken hoeft niet van
u. Maar financiële zekerheid
vindt u toch wel prettig.
Daarom is een Kort &
Krachtig AOV misschien
iets voor u. Raakt u
arbeidsongeschikt? Dan
bent u financieel zeker
voor een periode van 3,
4 of 5 jaar. U betaalt een
lagere premie door deze
tijdelijke uitkeringsduur.

Bekijk AOV Online Advies >

Ga voor Kort & Krachtig >

Bereken uw premie >
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