MANAGEMENT SUMMARY

Een betaalbare
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
alle zelfstandigen: het kán!
Sociale partners en zelfstandigenorganisaties staan voor de uitdaging een betaalbare, voor
alle zelfstandigen toegankelijke én financieel houdbare AOV te ontwikkelen. Wij zijn ervan
overtuigd dat zo’n verzekering binnen handbereik is. Deze verzekeringskaart* geeft de voor
naamste kenmerken; zie voor een nadere toelichting ons position paper.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: [nog te bepalen]
Product: arbeidsongeschiktheidsverzekering voor álle zelfstandigen

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt zelfstandigen een basisbescherming tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. De verze
kering geeft recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

✔ De zelfstandige krijgt bij ziekte vanaf
dag één professionele en persoonlijke
begeleiding van een verzuimconsulent,
een arbeidsdeskundige en een keurings
arts. De kosten van deze begeleiding zijn
meeverzekerd.

✘ De zelfstandige is niet verzekerd bij
arbeidsongeschiktheid door eigen schuld,
als hij de premie niet betaalt of bij fraude
of misleiding.

✔ Bij de uitkering geldt een vaste eigenrisico
termijn van 6 weken; na afloop hiervan
ontvangt de zelfstandige een bedrag tot
maximaal het wettelijk minimumloon.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!B
 ij de uitkering geldt een vaste eigenrisico
termijn van 6 weken; in deze periode krijgt
de zelfstandige geen uitkering.

✔ De uitkering duurt maximaal tot aan de
AOW-gerechtigde leeftijd.

Waar ben ik gedekt?
✔ De verzekering biedt wereldwijde dekking. Het maakt niet uit waar of hoe de arbeidsongeschiktheid is
ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
!D
 e deelnemer is verplicht de premie te betalen en wijzigingen in zijn beroep te melden. Ook moet hij
ziekte melden zodra daar sprake van is. Tijdens de arbeidsongeschiktheid moet hij zich houden aan
dezelfde verplichtingen als een zieke werknemer in de Ziektewet.

Wanneer en hoe betaal ik?
Deelnemers worden op basis van hun arbeidsongeschiktheidsrisico ingedeeld in een premiegroep waar
mee ze de gehele looptijd verbonden blijven. Met deze groep delen ze het risico en de kosten van ziekte,
begeleiding en re-integratie. Zo zijn premie en risico’s in balans en delen deelnemers gegarandeerd
(alleen) risico’s en kosten met ondernemers in vergelijkbare omstandigheden.
De premiegroep met het laagste risico betaalt zo’n € 50 per maand, de drie overige circa € 100, € 150
en € 200. Deze premies zijn gebaseerd op de aangenomen deelname van álle zelfstandigen en verzuim
prognoses conform ziekte en herstel bij werknemers. Ze zijn lastendekkend doordat de meeste zelf
standigen op basis van hun leeftijd in de middelste premiegroepen vallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de datum die op de polis is vermeld, op voorwaarde dat de betaling is ontvangen.
De verzekering stopt op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de de verzekerde de
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekerde kan de verzekeringsovereenkomst binnen 14 dagen na de ingangsdatum herroepen. Na een
jaar kan hij dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een kalendermaand. Sluit de zelfstandige na
opzegging geen nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan vervalt zijn recht op zelfstandigen
aftrek. De Belastingdienst controleert hier actief op.

* Deze management summary is uiteraard niet bedoeld als echte verzekeringskaart zoals het Verbond van Verzekeraars
die voorschrijft. Hij geeft wel een goede indruk van de verzekering.
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