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REAAL Ondernemers AOV
Productkenmerken

U heeft de keuze uit verschillende eigen risico’s

Hoeveel procent van uw inkomen kunt u verzekeren?

voordat de uitkering in gaat.

Maximaal 80% van het gemiddelde bruto-inkomen over de

•

Rubriek A: 1, 3 of 6 maanden.

afgelopen drie jaar.

•

Rubriek B: 12 of 24 maanden.

Starters: 80% van het te verwachten bruto-inkomen.
De maximaal te verzekeren jaarrente bedraagt e 100.000.

De mate van arbeidsongeschiktheid

Bruto-inkomen is uw winst uit onderneming en/of inkomen

wordt altijd door deskundigen vastgesteld

uit arbeid zoals u dat opgeeft bij uw aangifte inkomsten-

Voor Rubriek A wordt beoordeeld in hoeverre u arbeids-

belasting.

ongeschikt bent voor uw beroep. Voor Rubriek B kunt u zelf
bepalen op welke manier uw arbeidsongeschiktheid wordt

Eindleeftijd dekking en uitkering

beoordeeld. U heeft hiervoor 2 beoordelingsmogelijkheden:

Naar keuze iedere leeftijd vanaf 55 tot en met 65 jaar. Voor
sommige beroepen geldt een maximering van de eind-

Beroepsarbeidsongeschiktheid

leeftijd. Vraag hiernaar bij uw intermediair.

U wordt beoordeeld op het in staat zijn tot het verrichten
van de werkzaamheden verbonden aan uw beroep.

Voor hoe lang wilt u uw inkomen verzekeren?

Gekeken wordt of u deze beroepswerkzaamheden in de

•

Dekking voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.

regel en redelijkerwijs kunt uitvoeren. Aanpassing van

In verzekeringstermen heet dit Rubriek A.

werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taak-

Dekking vanaf het tweede jaar van arbeids-

verschuivingen binnen het eigen beroep/bedrijf worden

ongeschiktheid, tot de door u gekozen eindleeftijd. In

daarbij betrokken. Er wordt geen rekening gehouden met

verzekeringstermen heet dit Rubriek B.

een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid.

•

•

U kunt kiezen uit twee dekkingstermijnen:
•

rubriek A èn Rubriek B;

Passende arbeid

•

uitsluitend Rubriek B.

U wordt beoordeeld op het in staat zijn tot het verrichten
van de werkzaamheden, die voor uw krachten en

Uitkeringsmogelijkheden

bekwaamheden zijn berekend en die, gelet op uw opleiding

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u maandelijks een bedrag

en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van u kunnen

uitgekeerd (op de polis wordt dat de jaarrente genoemd).

worden verlangd. Als u kiest voor passende arbeid ontvangt

De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de hoogte

u een korting op de premie van 10%.

van het door u verzekerde bedrag en het uitkerings
percentage. U kunt de hoogte van het verzekerde bedrag
jaarlijks indexeren of ongewijzigd laten.
Wij bieden u hiervoor 3 varianten:
•

gelijkblijvend: het verzekerde bedrag, de premie en
uitkering blijven gelijk;

•

stijgend: de premie en verzekerd bedrag blijven
ongewijzigd. Uitsluitend in geval van arbeidsongeschiktheid stijgt de uitkering jaarlijks met 2% of 3%.

•

klimmend: het verzekerde bedrag, premie en uitkering
stijgen jaarlijks met 2% of 3%.
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De uitkering wordt progressief belast.

www.reaal.nl

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt

Heeft u het verzekerde bedrag om deze reden verlaagd, dan

het percentage dat u van uw verzekerd bedrag

kunt u binnen 3 jaar het bedrag verhogen tot maximaal het

(uw jaarrente) uitgekeerd krijgt

oude niveau zónder medische waarborgen.

Mate van

Uitkeringspercentage

arbeidsongeschiktheid verzekerd bedrag

Voorlopige dekking
Tussen het moment dat wij uw volledig ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen en een besluit hebben

Minder dan 25%

0%

genomen de aanvraag wel of niet te accepteren, geldt een

25% - 35%

30%

voorlopige dekking:

35% - 45%

40%

•

45% - 55%

50%

55% - 65%

60%

•

maximaal 3 maanden dekking;

65% - 80%

75%

•

voor de aangevraagde rentebedragen Rubriek A en

80% - 100%

100%

uitsluitend geldig voor arbeidsongeschiktheid door een
ongeval;

Rubriek B tot een maximale uitkering van e 22.000;
•

uitkeringsduur is maximaal 2 jaar;

•

geen kosten aan verbonden.

Verhoogde uitkeringsdrempel
Kiest u ervoor om de uitkering pas in te laten gaan bij een

Instapkorting

hogere mate van arbeidsongeschiktheid (vanaf 45%), dan

Als u nu een REAAL Ondernemers AOV verzekering afsluit

ontvangt u een korting op de premie. In onderstaande tabel

ontvangt u de zeer aantrekkelijke instapkorting.

vindt u de kortingen die wij hiervoor geven.
Mate van

Instapkorting

Korting op de premie

1e jaar

40%

2e jaar

20%

3e jaar

10%

Korting op de premie

arbeids0ngeschiktheid Rubriek A

Rubriek B

Vanaf 45%

5%

10%

Vanaf 55%

10%

17%

Vanaf 65%

12%

20%

Vanaf 80%

15%

30%

No-claim korting
U wordt beloond voor de jaren waarin u geen uitkering
nodig had.

U houdt uw verzekering actueel
Jaarlijks ontvangt u van ons de aanbieding om het

No-claim jaren

Korting op de premie

verzekerde bedrag aan te passen. Op deze manier houdt u
desgewenst het percentage van uw bruto-inkomen dat u

Na 2 jaar

2,5%

verzekerd wilt hebben altijd gelijk. Om het verzekerde

Na 3 jaar

5,0%

bedrag te controleren kunt u gebruik maken van het

Na 4 jaar

7,5%

inkomensbedrag dat u heeft ingevuld op uw belasting-

Na 5 jaar

10,0%

aangifte. Is de aanpassing niet meer dan 10% van het

Na 6 jaar

12,5%

verzekerde bedrag, dan is geen medische waarborg nodig.
Overbruggingsregeling
U kunt gebruikmaken van een overbruggingsregeling.
Informeer hiernaar bij uw financieel adviseur.

Maximum acceptatieleeftijd

Met de REAAL Ondernemers AOV heeft u een goede

De maximum acceptatieleeftijd is 55 jaar.

bescherming tegen inkomensverlies. En dat tegen een
aantrekkelijke premie, die ook nog eens fiscaal aftrekbaar is.

Psychische oorzaken dekking optioneel

Als u meer verzekert dan uw inkomen, is de premie over het

U kunt er voor kiezen om arbeidsongeschiktheid ontstaan of

meerdere niet aftrekbaar.

bevorderd door psychische ziekten en psychische
syndromen, inclusief overspannenheid, overbelasting,

Heeft u nog vragen over deze verzekering, neem dan contact

overwerktheid, burn out en surmenage, niet mee te

op met uw intermediair.

verzekeren. Als u hiervoor kiest, ontvangt u een korting op
de premie. De hoogte van de korting is afhankelijk van de

Realist in verzekeren

beroepsklasse waarin uw beroep valt en bedraagt tenminste

REAAL Verzekeringen is een Nederlandse verzekeraar met

10% en maximaal 25%.

een compleet aanbod van flexibele en betrouwbare
verzekeringen voor particulieren en ondernemers. Wij

Preventie en re-integratie

streven steeds naar productleiderschap door innovatieve

•

Health Protection: preventieve coaching en advies over

producten en een uitstekende administratieve afhandeling

bijvoorbeeld gezondheid, financiën, opvoeding en

en ondersteuning. Door onze realistische kijk op verzekeren

juridische zaken.

weten we wat er speelt in de markt en in de maatschappij.

Bij arbeidsongeschiktheid wordt in nauw overleg met

Wij werken samen met het intermediair.

verzekerde een re-integratieprogramma opgesteld.

Bij deze onafhankelijke financieel adviseurs kunt u altijd

REAAL maakt bij re-integratietrajecten gebruik van

terecht voor uitleg en advies over uw verzekering(en). REAAL

onafhankelijke, gerenommeerde bureaus.

Verzekeringen maakt deel uit van SNS REAAL, een beurs

•

genoteerde Nederlandse dienstverlener op het gebied van
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

verzekeren en bankieren.

Na een jaar ononderbroken arbeidsongeschiktheid van
minimaal 25%, volgt, indien het recht op uitkering

Ik wil meer informatie

voortduurt, met ingang van het tweede jaar vrijstelling van

REAAL geeft uitgebreide informatie over haar producten.

premiebetaling gelijk aan het percentage van de uitkering

Wij brengen echter geen advies uit over welk verzekerings

op dat moment.

product het beste bij u past. Voor meer informatie en advies,
afgestemd op uw persoonlijke situatie, kunt u terecht bij

Premietarief

een financieel adviseur. REAAL raadt u aan om een financieel

U kunt kiezen uit twee soorten tarieven:

adviseur te raadplegen voordat u uw keuze maakt. U kunt

•

standaard tarief: jaarlijks gelijkblijvende premie;

ook kijken op www.reaal.nl voor een adviseur bij u in de

•

combi-tarief: jaarlijks met de leeftijd stijgende premie.

buurt.

U kunt in termijnen betalen.
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