InkomensZekerPlan
De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
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1 Wat is het InkomensZekerPlan?
De arbeidsongeschiktheidsverzekering met
echte inkomenszekerheid
Met het InkomensZekerPlan verzekert u een
inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als u ziek
of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een
uitkering op basis van het inkomen dat u
verzekert. Inkomen uit ander werk verrekenen
we daarbij niet. Echte inkomenszekerheid dus!
Een verzekering die past bij uw situatie
Welk inkomen heeft u nodig als u niet meer
kunt werken? Heeft u eigen geld om een
tijd in uw eigen inkomen te voorzien?
Het InkomensZekerPlan kunt u op veel
manieren vormgeven. En als uw situatie
verandert, past u het InkomensZekerPlan
eenvoudig aan. Zo heeft u altijd een passende
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Met diensten die u inzetbaar houden
Het gaat niet alleen om geld. We bieden ook
diensten die u helpen om gezond of aan het
werk te blijven. Of we helpen u bij
veranderingen in uw bedrijf als u
arbeidsongeschikt bent.
Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u
maandelijks een uitkering
We keren uit zoals afgesproken. En verdiende
u een jaar minder dan u verzekerd heeft?
Dan heeft dat geen gevolgen voor de uitkering
die u krijgt.

Een greep uit de mogelijkheden
• 	Bij afsluiten kiest u welk inkomen u wilt
verzekeren. Dit is maximaal 80% van uw
gemiddeld inkomen. U mag elk jaar het
verzekerd inkomen verhogen. Vaak zonder
dat we vragen stellen over uw gezondheid.
Verlagen mag op elk moment.
• 	Heeft u eigen geld om een tijd zonder inkomen
te overbruggen? Dan past een langere
eigenrisicoperiode misschien beter bij u.
U kunt kiezen uit een eigenrisicoperiode van
1, 2, 3, 6, 12 of zelfs 24 maanden.
• 	Wilt u dat uw uitkering waardevast is?
Dan kunt u kiezen voor de CBS prijsindex.
Dat betekent dat de uitkering jaarlijks stijgt met
het prijsverloop dat het Centraal Bureau voor
de Statistiek publiceert.
• 	Ook kunt u een aanvullende dekking afsluiten
voor mogelijke extra kosten bij arbeids
ongeschiktheid. Zoals het inhuren van een
vervanger.

2 Hoe werkt het?
Arbeidsongeschiktheid melden
U meldt eenvoudig online dat u ziek of arbeids
ongeschikt bent. U kunt ons dan de oorzaak van
uw arbeidsongeschiktheid doorgeven en wat u
nog eventueel wel of niet kunt doen.
Als u arbeidsongeschikt wordt,
krijgt u een vaste contactpersoon
Uw contactpersoon (claimbehandelaar) zoekt
samen met u naar oplossingen zodat u weer
aan het werk kunt. Of dat uw bedrijf in ieder
geval blijft draaien. En dankzij regelmatig
overleg weet u precies waar u aan toe bent.
Uw contactpersoon heeft kennis van zaken en
begrijpt wat het voor u betekent om niet te
kunnen werken.
Het InkomensZekerPlan sluit u via
de Rabobank
Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering is
exclusief te koop via de Rabobank. Daar kunt u
het Interpolis InkomensZekerPlan afsluiten.
Bij het afsluiten van een arbeids
ongeschiktheidsverzekering moet u heel wat
keuzes maken. Daarom kunt u bij de adviseur
van de bank terecht voor een passend advies.
U kunt er ook voor kiezen om zelf online een
arbeidsongeschiktheidsverzekering af te
sluiten. In dat geval spaart u advieskosten uit.
U maakt dan eerst een kennis- en
ervaringstoets. Daarna kunt u verder met uw
aanvraag.

Het acceptatieproces
Bij het afsluiten van de verzekering
stellen we vragen over uw gezondheid
(gezondheidsverklaring).
Die vragen beantwoordt u eenvoudig online.
Op die manier bepalen we hoe groot de kans
is dat u arbeidsongeschikt wordt.
Soms hebben we meer informatie nodig.
Aanvullend medisch onderzoek kan dan
onderdeel zijn van de medische beoordeling.
U bent al verzekerd voor arbeids
ongeschiktheid door een ongeval bij het
insturen van de getekende offerte.
U kunt de verzekering op elk moment
aanpassen
De kenmerken van het InkomensZekerPlan
kunt u veranderen als uw situatie daar om
vraagt. U kunt bijvoorbeeld ook de verzekering
maximaal 1 jaar onderbreken. Bijvoorbeeld
wanneer u tijdelijk stopt met uw bedrijf, of een
periode in loondienst gaat. Zo zit u niet vast
aan eerder gemaakte keuzes.

3	Wat u moet weten voordat
we u verzekeren
Bestaande klachten zijn niet verzekerd
Heeft u mentale of lichamelijke klachten of
aandoeningen (gehad)? Dan kan het zijn dat
we die niet verzekeren. Of dat we u een
voorstel doen voor wat we wél verzekeren.
U kunt het InkomensZekerPlan aanvragen
tot en met 61 jaar
De verzekering moet vanaf het moment van
afsluiten nog minimaal vijf jaar kunnen lopen
tot de gekozen eindleeftijd.
Extra mogelijkheden voor vrije
beroepsbeoefenaren
Speciaal voor de vrije beroepsbeoefenaar
hebben we het InkomensZekerPlan Vrije
beroepen. Dé arbeidsongeschiktheids
verzekering voor zelfstandige medisch en
zakelijk professionals.
• 	Extra dekkingen voor waarnemingskosten.
• Verzekerd inkomen tot € 250.000,- mogelijk.
• 	Counseling- en adviesdiensten van HANDS:
kosteloos onafhankelijk advies over verschil
lende onderwerpen zoals; gezondheid,
opvoeding, loopbaan, juridische en financiële
vragen. HANDS staat 24 uur per dag, 7 dagen
per week voor u klaar.
•	
Interpolis werkt samen met een groot aantal
medische brancheorganisaties. Leden van
deze brancheorganisaties profiteren van
speciale tarieven.

Een groeioptie voor startende
ondernemers
Speciaal voor de startende ondernemer
bestaat de mogelijkheid om het
InkomensZekerPlan met een lager verzekerd
inkomen te beginnen. Een voordeel is dat u
met de groei van uw bedrijf snel en eenvoudig
uw verzekerd inkomen kunt verhogen. Zonder
dat daar bijvoorbeeld een aanvullend medisch
onderzoek voor nodig is. Dit kan in de eerste
3 jaar na afsluiten van de verzekering.
Een paar tips om premie te besparen
•	
U kunt kiezen voor aanvangskorting in de
1e jaren van de verzekering of voor korting
gedurende de hele looptijd.
• U krijgt korting als u per kwartaal, halfjaar of
per jaar betaalt. De meeste korting ontvangt u
als u de premie per jaar betaalt.
•	
De door u betaalde premie kunt u aftrekken
van uw belastbaar inkomen. Dat is een groot
voordeel. Op eventuele uitkeringen is Interpolis
verplicht om loonheffingen in te houden.
Uitkeringen zijn dus wel belast.
•	
U kunt ook kiezen voor een tijdelijke uitkerings
duur van maximaal 5 jaar.
•	
Wij verlagen de premie, als u langer dan een
jaar arbeidsongeschikt bent. Kunt u op dat
moment bijvoorbeeld 40% minder werken, dan
verminderen we de premie ook met 40%.
Dat vinden wij logisch.
•	
Verzeker alleen wat er toe doet: Kies een reëel
verzekerd inkomen waarmee u zich niet overof onderverzekert.

4	We helpen u graag om
gezond te leven
We geven advies over aanpassingen in
uw werk of bedrijf
Aanpassingen in uw werk of bedrijf zorgen
ervoor dat u blijft werken. Of dat u weer aan
de slag kunt als u arbeidsongeschikt wordt.
Onze arbeidsdeskundigen adviseren u over de
mogelijkheden. Meer informatie vindt u op
interpolis.nl/aov.

Inzicht in uw inzetbaarheid als ondernemer
Met een online scan krijgt u een persoonlijk
rapport met inzicht in uw lichamelijk, mentale
fitheid en uw ondernemerschap. En tips om
arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Uw gezondheid onderzoeken met een
medische check up
Met een medische check up voorkomt u niet
dat u ziek wordt. Wel helpt het om gezond
heidsrisico’s op te sporen. Het onderzoek
wordt gedaan door uw eigen (huis)arts.
Met een Fysiofitheidscan weet u
hoe fit u bent
Een fysiotherapeut onderzoekt uw conditie,
kracht en lenigheid. Na de Fysiofitheidscan
krijgt u meteen een persoonlijk advies. Met dit
advies houdt u uw conditie op peil. Of u
verbetert uw conditie ermee.
Weight Watchers helpt u met afvallen
U volgt een cursus bij u in de buurt of online.
Het is flexibel en past binnen elke agenda.
De Ondernemersadvieslijn beantwoordt
uw zakelijke vragen
Een deskundig team adviseurs behandelt uw
vragen. Of ze brengen u in contact met een
expert als zij de vraag niet meteen kunnen
beantwoorden. Dat scheelt u tijd en zoekwerk.
U mag als klant 1 keer in de 3 jaar gebruik
maken 1 van de preventiediensten die we
bieden. Van de Ondernemersadvieslijn mag u
altijd gebruik maken.

De belangrijkste voordelen van het
InkomensZekerPlan
• 	U heeft echte inkomenszekerheid.
We verzekeren tegen alle vormen van
arbeidsongeschiktheid.
• 	U krijgt direct persoonlijke hulp bij uw
re-integratie. Hoe sneller u op de been bent,
des te beter dat is voor uw bedrijf.
• 	Ziek zijn willen we zoveel mogelijk voorkomen.
U kunt gebruik maken van een breed pakket aan
kosteloze preventiediensten.
• 	Als startende ondernemer heeft u met de
Groeioptie de mogelijkheid om uw verzekering
gemakkelijk mee te laten groeien met de
ontwikkeling van uw bedrijf.
• 	Veel keuzemogelijkheden en eenvoudig aan te
passen als uw situatie verandert.
• 	Als ondernemer met zwangerschapsverlof?
Het InkomensZekerPlan verzekert u ook dan van
inkomen.

5 Meer weten?

In deze brochure leest u alleen de hoofdlijnen
van het InkomensZekerPlan van Interpolis.
Dat houdt onze informatie glashelder.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met uw Rabobank.
Of ga naar interpolis.nl/aov. Daar vindt u
meer informatie en alle voorwaarden.
Wilt u advies over uw situatie bij
arbeidsongeschiktheid?
Dan kunt u terecht bij de adviseur van uw
Rabobank. Deze helpt u graag.
...of wilt u online een offerte aanvragen?
Ga dan naar rabobank.nl/aov.

6	Extra informatie
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met de
Rabobank. Uw adviseur geeft u een passend advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.
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. Het bezoekadres van Interpolis is:
Spoorlaan 298
5017 JZ TILBURG
interpolis.nl
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres
en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens
van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op interpolis.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u
bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen?
Stuur dan een brief naar:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist
Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan
altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.
Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan in de
productvoorwaarden? Dan gelden de productvoorwaarden.
Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Neem contact op met uw Rabobank. Zij helpen u graag. Of vul op interpolis.nl bij “Contact” het
klachtenformulier in. U kunt ook een brief sturen naar:
Klachtenservice Interpolis
Postbus 90106
5000 LA TILBURG
Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen
particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf.
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070 333 89 99
kifid.nl
Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.
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