Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wat is de Basis-AOV?
Productinformatie
Wat is de Basis-AOV?
Raakt een zelfstandige ondernemer arbeidsongeschikt, dan biedt de overheid geen financiële zekerheid. De overheid gaat
ervan uit, dat de ondernemer zelf zorgt voor bescherming van zijn inkomen. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids
verzekering is een oplossing, maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Interpolis biedt daarom de Basis-AOV
aan; een vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare ondernemers.

Wat is verzekerd?
Interpolis stelt bij de Basis-AOV de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van gangbare arbeid. Hierbij beoordeelt
Interpolis in hoeverre een verzekerde door ziekte of een ongeval niet in staat is om werkzaamheden binnen en buiten
zijn bedrijf uit te oefenen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met opleidingsniveau of werkervaring. De arbeids
ongeschiktheid moet ontstaan zijn na de ingangsdatum van de verzekering.
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Als u bij aanvang van de verzekering gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, heeft u over dit gedeelte geen recht op een
uitkering. Wij bepalen de reeds aanwezige mate van arbeidsongeschiktheid. Dit percentage wordt vastgelegd in een clausule
op uw verzekeringsbewijs. Wij keren pas uit als de mate van arbeidsongeschiktheid toeneemt.

Uitkering
Interpolis keert uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het 7-klassen systeem.
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Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag bedraagt minimaal e 5.000, - en maximaal 70% van het wettelijk minimum inkomen, inclusief 8%
vakantiegeld. In 2019 is dit bedrag e 14.659,-.

Uitkeringsduur en eindleeftijd
• Bereikt de verzekerde voor 1 januari 2026 de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan lopen de uitkering en de verzekering
tot 67 jaar.
• Bereikt de verzekerde op of na 1 januari 2026 de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan lopen de uitkering en de verzekering tot
68 jaar.

Eigenrisicoperiode
De uitkering gaat in één jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

0424 072019

Interpolis is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12000606.
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Indexering
Jaarlijks wordt uw verzekerd inkomen verhoogd met het CBS prijsindexcijfer op de polisverjaardag. Het verzekerd bedrag
wordt jaarlijks automatisch verhoogd vanaf het moment dat verzekerde 1 jaar arbeidsongeschikt is.

Fiscus
De premie is normaal gesproken fiscaal aftrekbaar. Op eventuele uitkeringen is Interpolis verplicht om loonheffingen in te
houden. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Vraag uw tussenpersoon naar de fiscale gevolgen van uw verzekering.

Preventie
Niet van toepassing.

Reïntegratie
Als u arbeidsongeschikt bent ondersteunen en adviseren wij u kosteloos, zodat uw zo snel mogelijk uw werkzaamheden
weer kunt hervatten.

Premiereductie bij arbeidsongeschiktheid
In geval van een uitkering, geldt er een premiekorting die gelijk is aan het uitkeringspercentage.

Contractduur en opzegtermijn
De contractduur van de verzekering is één jaar. Na het doorlopen van het 1e contracttermijn is uw verzekering dagelijks
opzegbaar. Dit staat dan vermeld op het verzekeringsbewijs. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Deze opzegtermijn
geldt ook als u de verzekering per contractvervaldatum wilt beëindigen.

Afsluiten: wie en wanneer
De Basis-AOV is er voor startende zelfstandigen die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. De termijn
waarbinnen de Basis-AOV afgesloten kan worden loopt tot 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer.

Wat kost het? Wat levert het op?
Bij een eindleeftijd van 67 jaar is de premie € 209,55 per € 1.000,- verzekerd inkomen. Bij een eindleeftijd van 68 jaar is de
premie € 225,25 per € 1.000,- verzekerd inkomen. Deze premies zijn exclusief kosten voor advisering en distributie.
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