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REAAL Uitgaven AOV

Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt
opgebouwd
Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U verdient
goed. En u denkt om uw gezondheid. Waarom zou u arbeidsongeschikt raken? Wij hopen met u dat
u kunt blijven genieten van uw bedrijf en van uw verdiensten. Maar wij zijn realist genoeg om te
weten dat het soms anders kan lopen. Ook u kunt arbeidsongeschikt raken. Wat dan? De overheid
kent bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering voor ondernemers en dga’s. Het salaris/inkomen
waarvan u de uitgaven betaalde, valt weg. En toch wilt u doorgaan met wat u zo zorgvuldig heeft
opgebouwd. Wij bij REAAL snappen uw situatie. Wij begrijpen dat u wilt doorgaan met de zakelijke
dingen, de leuke dingen en de mooie dingen van het leven. Ook als u onverhoopt arbeidsongeschikt
zou raken. Wat ondernemers kan overkomen, kan ook werknemers overkomen. Uiteraard kent de
overheid de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), maar misschien heeft u toch
behoefte aan een aanvulling. Uw inkomen kan bij arbeidsongeschiktheid namelijk behoorlijk
terugvallen. U wilt uw kinderen toch de mogelijkheden blijven bieden die ze gewend zijn.
De wintersportvakantie, de hockeyclub of een jaar naar het buitenland. Doorgaan met een leefstijl
die u hebt opgebouwd. Ook al is uw inkomen gedaald. Met de REAAL Uitgaven AOV verzekert u
maandelijks een vast bedrag bij arbeidsongeschiktheid voor uw zakelijke en/of privé-uitgaven.
Uitgaven die voor u van belang zijn om prettig te kunnen leven. Wij bepalen niet waar u dat bedrag
voor nodig hebt. Dat bepaalt u zélf.
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Wat is de REAAL Uitgaven AOV?
Eigen keuze
De REAAL Uitgaven AOV verzekert - zoals de naam al zegt - uw
uitgaven bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan uw hypotheek zijn,
maar ook uw studieschuld of uw hobby’s. U bepaalt zelf waaraan
u het bedrag besteedt.
Gewenste vorm
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan zijn er drie criteria
op basis waarvan wij uw mate van arbeidsongeschiktheid
vaststellen, namelijk beroepsarbeidongeschiktheid, passende
arbeid of gangbare arbeid.
In het kort houden deze begrippen het volgende in:
Beroepsarbeidsongeschiktheid (alleen voor ondernemers/dga’s)
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beoordelen wij in hoeverre u de
werkzaamheden die passen bij uw beroep theoretisch nog kunt
verrichten. Hierbij worden aanpassingen van werkzaamheden en
taakverschuivingen binnen uw onderneming meegenomen.
Passende arbeid
Bij passende arbeid (andere arbeid dan uw eigen beroep)
beoordelen wij in hoeverre u nog werkzaamheden kunt verrichten
die binnen uw krachten en bekwaamheden liggen, rekening
houdend met uw opleiding en vroegere werkzaamheden.
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Gangbare arbeid (alleen voor werknemers)

Welk risico verzekert u?

Bij gangbare arbeid gebruiken wij het begrip ‘gangbare arbeid’

De REAAL Uitgaven AOV heeft twee te verzekeren risico’s.

uit de WIA.
Korte termijn risico
Voor de ondernemer geldt dat de mate van arbeidsongeschiktheid

Deze vorm geeft dekking voor de eerste 12 maanden van arbeids-

gedurende het korte termijn risico altijd wordt beoordeeld op

ongeschiktheid. U kiest voor een eigen risico termijn tussen de 14

basis van ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ en het lange termijn

en 180 dagen. Deze vorm is alleen een optie voor ondernemers

risico altijd op basis van ‘passende arbeid’.

omdat zij al vrij snel moeten overgaan tot het regelen van de
opvolging. Werknemers hebben vaak in het eerste jaar van ziekte

De werknemer kan bij aanvang van de verzekering kiezen of de

geen inkomensverlies omdat zij van hun werkgever (gedeeltelijk)

mate van arbeidsongeschiktheid gedurende het lange termijn

het loon krijgen doorbetaald.

risico moet worden beoordeeld op basis van passende arbeid of
gangbare arbeid.

Lange termijn risico
Dit risico start na afloop van de door u gekozen wachttijd van 12 of
24 maanden. Ondernemers én werknemers kunnen het lange
termijn risico verzekeren. Verzekert u het korte en lange termijn
risico, dan moeten deze twee periodes wel op elkaar aansluiten en
is de wachttijd 12 maanden. Verzekert de werknemer het lange
termijn risico op basis van gangbare arbeid, dan is de wachttijd
standaard 24 maanden.
Aanvullende kapitaaluitkeringen
De REAAL Uitgaven AOV biedt de mogelijkheid om nog twee
kapitaaluitkeringen mee te verzekeren. Deze kapitaaluitkeringen worden uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of
overlijden als gevolg van een ongeval. Laat uw financieel adviseur
u informeren over de details van de kapitaaluitkeringen.
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Wat ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid?
U ontvangt een uitkering als u door ons ten minste voor 25%
arbeidsongeschikt bent verklaard. Bij gangbare arbeid geldt
overigens een minimum van 35% arbeidsongeschiktheid.
Afhankelijk van het door u gekozen verzekerde bedrag ontvangt u
€ 250,00 tot € 2.000,00 per maand bij volledige arbeidsongeschiktheid. Bent u minder dan 100% arbeidsongeschikt, dan
ontvangt u een percentage van het verzekerde bedrag.
Bijvoorbeeld: bent u 45% arbeidsongeschikt dan is uw uitkering
50% van het verzekerde bedrag.
Percentage arbeidsongeschiktheid

Uitkering

25% tot 35%

30%

35% tot 45%

40%

Premiekorting

45% tot 55%

50%

U kunt er voor kiezen dat de verzekering pas uitkeert bij een hoger

55% tot 65%

60%

arbeidsongeschiktheidspercentage door de standaard

65% tot 80%

75%

uitkeringsdrempel te verhogen. Daarvoor worden de volgende

80% tot en met 100%

100%

premiekortingen berekend.

Uitkeringsdrempel

Uitkeringsdrempel

Korting korte Korting lange

vanaf

termijn risico termijn risico

De REAAL Uitgaven AOV keert bij de arbeidsongeschiktheidscriteria ‘passende arbeid’ en ‘beroepsarbeids-

25% arbeidsongeschiktheid

0%

0%

ongeschiktheid’ uit bij een arbeidsongeschiktheidspercentage

35% arbeidsongeschiktheid

0%

5%

vanaf 25%. Als u als werknemer heeft gekozen voor het arbeids-

45% arbeidsongeschiktheid

5%

10%

ongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’, dan keert de

55% arbeidsongeschiktheid

10%

25%

verzekering uit bij een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf

65% arbeidsongeschiktheid

15%

30%

35%.

80% arbeidsongeschiktheid

20%

40%
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Wat zijn de kosten van
een REAAL Uitgaven AOV?
Bij het vaststellen van de hoogte van uw premie houden we
rekening met grote en kleine risico’s. Wij kijken naar uw leeftijd,
uw gezondheid en uw beroep. Ook de door u gemaakte keuzes in
het product spelen een belangrijke rol.
U kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar
betalen.
Premie- en poliskosten
De minimale premie is € 300,00 per jaar ofwel € 25,00 per
maand. Daarnaast betaalt u € 37,50 poliskosten per jaar. Voor
wijzigingen of aanpassingen van de polis betaalt u € 3,63
mutatiekosten en per moment van betaling (prolongatie) betaalt
u € 0,57.
Tariefkeuze
U kunt kiezen voor het standaardtarief of het risicotarief. Bij het
standaardtarief blijft de premie gedurende de looptijd gelijk, als
er niets in uw situatie of in de polis wijzigt. Bij het risicotarief
wordt de premie jaarlijks aangepast aan uw leeftijd.
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Fiscale aspecten
Bij aanvang van de verzekering kunt u kiezen om uw premie bij uw
belastingaangifte op het inkomen in mindering te brengen. De
eventuele uitkering is dan progressief belast in box 1. U kunt bij
aanvang van de verzekering ook kiezen om de premie niet op het
inkomen in mindering te brengen. In dat geval is de eventuele
uitkering onbelast. Vraag uw financieel adviseur wat voor u de
beste keuze is.
De premie voor de kapitaaluitkering bij overlijden of invaliditeit
als gevolg van een ongeval is niet fiscaal aftrekbaar.
Korting
Bent u niet-roker? Dan kunt u een korting op uw premie
ontvangen. Wij vragen u wel een verklaring van niet-roken te
overleggen. Stopt u tijdens de looptijd van de verzekering met
roken, dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, ook aanspraak
maken op de premiekorting.
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Waar moet u rekening mee houden?
Leeftijd
U kunt de verzekering sluiten als u bij aanvang van de verzekering
tussen de 16 en 55 jaar bent.
Aanvragen

Advies

Wilt u de REAAL Uitgaven AOV aanvragen? Vraag dan uw financieel

REAAL geeft uitgebreide informatie over haar producten. Wij

adviseur naar een aanvraagformulier en een gezondheids-

brengen echter geen advies uit over welk verzekeringsproduct het

verklaring.

beste bij u past. Voor advies kunt u terecht bij uw financieel
adviseur. Wij raden u daarom aan om een financieel adviseur te
raadplegen voordat u uw keuze maakt.
Laat u ook door uw financieel adviseur informeren over de
mogelijkheden en beperkingen als het gaat om bijvoorbeeld
verlenging, wijziging of beëindiging.
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Risicodrager van de verzekering
REAAL Schadeverzekeringen N.V. tevens risicodrager van de
verzekering, is statutair gevestigd aan de Boerhaavelaan 3 in
Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het Wfdregister van de AFM onder vergunningnummer 12000468. Op de
verzekering is Nederlands recht van toepassing.
De informatie in deze brochure is beknopt. Wij beogen niet om de
genoemde begrippen te definiëren. Hiervoor verwijzen wij naar de
algemene voorwaarden van de REAAL Uitgaven AOV.

REAAL Uitgaven AOV

www.reaal.nl
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