Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor agrariërs
Arbeidsongeschiktheidsrisico

De belangrijkste kenmerken op een rij

Als zelfstandig ondernemer neemt u risico’s op

In onderstaand overzicht zetten we graag de

diverse gebieden. Sommige risico’s horen bij het vak.

belangrijkste kenmerken van deze AOV voor u op een

Andere kunt u verzekeren, zoals het risico om

rij.

langere tijd arbeidsongeschikt te worden. Met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad

Eigenrisicotermijn

minimaal 14 dagen

Verzekeringen zorgt u ervoor dat uw uitval door

Eindleeftijd

maximaal 65 jaar

arbeidsongeschiktheid kan worden opgevangen en

Verzekerd bedrag per jaar

maximaal € 20.000

voorkomt u een terugval in inkomen.
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Jaarlijks stijgende uitkering
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Arbeidsdeskundig onderzoek

ja

Extra zekerheid voor agrarische bedrijven
Veranderende regelgeving en grote investeringen,
maar ook een mislukte oogst en epidemieën zoals de

Persoonlijk advies

vogelgriep, kunnen voor agrarische bedrijven grote

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een

inkomensschommelingen met zich mee brengen.

belangrijke verzekering voor een zelfstandig

Klaverblad Verzekeringen hield hiermee al rekening.

ondernemer. U vindt meer informatie over deze

Om aan verzekerden met een agrarisch bedrijf nog

verzekering in onze uitgebreide brochure. Wij

meer zekerheid te kunnen bieden, is er nu ook de

kunnen ons voorstellen dat u daarnaast graag

‘vaste bedragen AOV’ .

persoonlijk advies krijgt. Uw assurantieadviseur kan
u informeren over alle mogelijkheden van de

Als basis geldt onze Arbeidsmogelijkheden AOV. Bij

arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad

de ‘vaste bedragen AOV’ wordt met een clausule op

Verzekeringen.

de polis vastgelegd dat de bedragen op de polis
onafhankelijk van het inkomen zijn overeengekomen en dus als vaste verzekerde bedragen
gelden. Zo bent u er zeker van dat uw inkomsten van
de afgelopen jaren niet van invloed zijn op het
vaststellen van de hoogte van uw uitkering bij
arbeidsongeschiktheid. De verzekerde bedragen
groeien jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer en een eventuele uitkering stijgt
jaarlijks met 2%. Op die manier blijft uw
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arbeidsongeschiktheidsverzekering actueel.
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