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WAT U EERST MOET WETEN

Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico’s 
met zich mee. De financiële gevolgen als u zelf uw inkomen niet meer kan verdienen kunnen groot zijn. Voor 
u, uw gezin en uw bedrijf.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Want 
daarmee krijgt u óók inkomen, als u door ziekte of een ongeval uw werk niet meer kunt doen. Bovendien helpen we 
arbeidsongeschiktheid voorkomen. Of we zorgen ervoor dat u weer snel zelf uw inkomen kunt verdienen. Bespreek met uw 
verzekeringsadviseur of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een goede oplossing is voor u.

Bij De Amersfoortse kunt u kiezen voor de AOV, de Flexibele AOV of de AOV 2.5.

AOV Flexibele AOV AOV 2.5

• Een uitgebreide verzekering met 
ruime dekking.

• Bij arbeidsongeschiktheid keren we 
het afgesproken bedrag uit; 
ongeacht of u er in inkomen op 
achteruit bent gegaan.   

• Veel keuze om op maat te maken.

• Uitkeringsduur tot eindleeftijd.

• De AOV is bijvoorbeeld geschikt 
voor ondernemers die hoofdzakelijk 
van hun ondernemersinkomsten 
afhankelijk zijn en het 
arbeidsongeschiktheidsrisico 
afgedekt willen hebben tot aan hun 
pensionering.

• Een uitgebreide verzekering met 
ruime dekking.

• Bij arbeidsongeschiktheid keren  
we het afgesproken bedrag uit; 
ongeacht of u er in inkomen op 
achteruit bent gegaan.

• Uitkeringsduur tot eindleeftijd.

• Ongekende flexibiliteit: 
onderstaande dekkingen kunt u 
dagelijks aanpassen:

 - het verzekerde bedrag 
 - het eigen risico
 - de uitkeringsdrempel
 - de eindleeftijd
 - indexatie uitkering

• Deze AOV is geschikt voor 
ondernemers die meer flexibiliteit 
willen.

• Een uitgebreide verzekering met 
beperkte dekking.

• Bij arbeidsongeschiktheid keren we 
het afgesproken bedrag uit; 
ongeacht of u er in inkomen op 
achteruit bent gegaan.   

• Ondersteuning bij preventie en  
re-integratie, zoals her- en 
omscholing

• Een maximale uitkeringsduur van  
2 of 5 jaar. Daarna stopt de 
verzekering en ontvangt u geen 
uitkering en ondersteuning bij 
preventie en re-integratie meer van 
ons. Daarmee vervalt deze 
inkomstenbron.

• De AOV 2.5 is geschikt voor 
zelfstandigen die:
-  eigen arbeid inzetten om een 

inkomen te verdienen, 
 en
-  voor hun bedrijfsvoering geen 

zware vaste lasten hebben zoals 
bijvoorbeeld personeel of een 
kantoorpand,  
en

-  een inkomen tot � 50.000,- 
hebben (zoals starters), 
en 

-  na 2 of 5 jaar ziekte verwachten 
een andere inkomstenbron te 
hebben gevonden.

NIEUW
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HOE WERKT HET?

De AOV, de Flexibele AOV en de AOV 2.5 bestaan uit 2 soorten dekkingen:

• Dekkingen waarbij u kunt kiezen hebben te maken met de mate waarin u uw inkomen wilt beschermen.  
U kiest bijvoorbeeld hoeveel van uw huidige inkomen u wilt verzekeren. Of tot welke leeftijd u verzekerd wilt zijn.

• Dekkingen die vaststaan krijgt u altijd. Voorbeelden zijn hulp bij arbeidsongeschiktheid, advies over en hulp bij preventie 
en rechtsbijstand.

Wat kost het?
De keuzes die u binnen uw verzekering maakt, beïnvloeden uw premie. Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager uw premie. 
En andersom. Kijk goed of een lagere premie opweegt tegen het risico dat u zelf draagt. Daarnaast wordt uw premie 
berekend op basis van uw leeftijd. De hoogte van de premie is ook afhankelijk van uw beroep en uw werkzaamheden.
De premie kan gedurende de looptijd van uw verzekering wijzigen. Zie de polisvoorwaarden of  lees meer hierover op 
amersfoortse.nl. 

Doorgaan met ondernemen
Ondernemers gaan door waar anderen stoppen. Uw bedrijf gaat ook 24 uur per dag door. Ziek zijn of uitvallen past 
daar niet bij. En toch gebeurt dat. Wij helpen u snel weer aan het werk. En duurzaam. Zodat de kans op herhaling zo 
klein mogelijk is. Daar heeft u het meeste aan. Hoe we dat doen? We zijn al jarenlang specialist in inkomens-
verzekeringen. Met al onze expertise helpen we u zo snel en verstandig mogelijk weer aan het werk.

Premie berekenen en advies
Op amersfoortse.nl kunt u zelf in een paar stappen uw premie voor al onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
berekenen. Vervolgens kan een verzekeringsadviseur u uitleggen hoe die premie tot stand komt en u adviseren over de 
beste opties voor uw persoonlijke situatie. Ook voor andere vragen en advies op maat helpt uw adviseur u graag. 
Wij werken met onafhankelijke adviseurs. Kijk op amersfoortse.nl voor een adviseur bij u in de buurt.
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DEKKINGEN WAARBIJ U KUNT KIEZEN

Dekkingen waarbij u kunt kiezen zijn dekkingen waarbij u zelf kunt bepalen hoeveel van uw inkomen u wilt 
verzekeren. En hoeveel risico u wilt lopen. Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager uw premie. En andersom.

AOV Flexibele AOV AOV 2.5

Hoeveel van uw inkomen wilt u 
verzekeren?
Dit is uw verzekerd bedrag dat u 
jaarlijks ontvangt wanneer u 100% 
arbeidsongeschikt raakt. Bent u 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan 
krijgt u een deel van het verzekerd 
bedrag uitgekeerd. De hoogte van uw 
verzekerd bedrag is van invloed op de 
hoogte van uw premie.

U verzekert maximaal 
90% van uw gemiddelde 
inkomen over drie jaar. 
Het maximaal te  
verzekeren bedrag is  
� 180.000,-

U verzekert maximaal 
90% van uw inkomen. Het 
maximaal te  
verzekeren bedrag is  
� 180.000,-

U verzekert maximaal 
90% van uw gemiddelde 
inkomen over drie jaar. 
Het maximaal te  
verzekeren inkomen is  
� 50.000,-

Hoe wilt u dat De Amersfoortse uw 
arbeidsongeschiktheid beoordeelt?
U kunt kiezen uit:
•  beroepsarbeidsongeschiktheid: er 

wordt bekeken of u de werk-
zaamheden die horen bij uw beroep 
nog kunt uitvoeren.

•  passende arbeid: er wordt bekeken 
of u een beroep kunt uitoefenen 
dat bij u past. Daarbij houden we 
rekening met uw opleiding en 
werkervaring. Dit geldt alleen als u 
langer dan een jaar arbeids-
ongeschikt bent. 

•  U wordt standaard  
beoordeeld op beroeps-
arbeidsongeschiktheid.

•  U kunt ook kiezen voor 
passende arbeid

•  U wordt standaard  
beoordeeld op beroeps-
arbeidsongeschiktheid.

•  U kunt ook kiezen voor 
passende arbeid

•  U wordt standaard  
beoordeeld op beroeps-
arbeidsongeschiktheid.

Wilt u een uitgebreide keuze in de 
contractsduur van uw verzekering?

De contractsduur is 3 jaar. 
Daarna is uw contract da-
gelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van één 
maand.

U kunt kiezen voor een 
contractsduur van:
-  dagelijks opzegbaar
-  1 jaar
-  3 jaar
-  5 jaar
 Daarna is uw contract 

dagelijks opzegbaar 
met een opzegtermijn 
van één maand.

De contractsduur is 3 jaar. 
Daarna is uw contract da-
gelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van één 
maand.

Tot welke leeftijd wilt u verzekerd 
zijn?
Standaard bent u verzekerd tot een 
eindleeftijd van 67 jaar. Voor 
zwaardere beroepen is de maximale 
eindleeftijd 55 of 60 jaar. Uw adviseur 
kan u vertellen wat de zwaardere 
beroepen zijn. Kiest u een eindleeftijd 
lager dan 67 jaar? Dan betaalt u 
minder premie.

U kiest zelf uw eindleef-
tijd.

U kiest zelf uw eindleef-
tijd

U kiest zelf uw eindleef-
tijd.
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AOV Flexibele AOV AOV 2.5

Hoeveel jaren wilt u een uitkering 
ontvangen?

U ontvangt een uitkering 
tot:
• u weer arbeidsgeschikt 
 bent; of
• u overlijdt; of
• de eindleeftijd van uw  
 verzekering

U ontvangt een uitkering 
tot:
• u weer arbeidsgeschikt 
 bent; of
• u overlijdt; of
• de eindleeftijd van uw  
 verzekering

U ontvangt een uitkering 
tot:
• u weer arbeidsgeschikt 
 bent; of
• u de maximale aaneen
 gesloten uitkeringsduur 
 van 2 of 5 jaar heeft 
 bereikt; of
• u overlijdt; of
• de eindleeftijd van uw  
 verzekering

Hoe lang wilt u wachten tot u bij 
arbeidsongeschiktheid een uitkering 
ontvangt?
Dit is uw eigen risico. In deze dagen 
ontvangt u geen uitkering als u 
arbeidsongeschikt bent. Hoeveel 
dagen u kiest is afhankelijk van uw 
financiële buffer. Hoe meer dagen u 
zelf het risico draagt, hoe lager uw 
premie.

• 14 dagen
• 30 dagen
• 60 dagen
• 90 dagen
• 180 dagen
• 365 dagen
• 730 dagen

• 14 dagen
• 30 dagen
• 60 dagen
• 90 dagen
• 180 dagen
• 365 dagen
• 730 dagen

• 14 dagen
• 30 dagen
• 60 dagen

Vanaf welk arbeidsongeschiktheids-
percentage wilt u een uitkering 
ontvangen?
Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe 
lager uw premie.

• U ontvangt standaard 
een uitkering vanaf 
25% arbeidsonge-
schiktheid.

• U kunt ook kiezen voor: 
- 45% 
- 55% 
- 65% 
- 80%

Als u arbeidsongeschikt 
wordt door een ongeval is 
de drempel altijd 25%.

• U ontvangt standaard 
een uitkering vanaf 
25% arbeidsonge-
schiktheid.

• U kunt ook kiezen voor: 
- 45% 
- 55% 
- 65% 
- 80%

Als u arbeidsongeschikt 
wordt door een ongeval is 
de drempel altijd 25%.

• U ontvangt standaard 
een uitkering vanaf 
25% arbeidsonge-
schiktheid.

• U kunt ook kiezen voor  
- 45%

Als u arbeidsongeschikt 
wordt door een ongeval is 
de drempel altijd 25%. 

Wilt u dat het verzekerd bedrag 
jaarlijks wordt geïndexeerd?
U kunt ervoor kiezen om uw verzekerd 
bedrag bij arbeids-geschiktheid 
jaarlijks automatisch te laten 
aanpassen op basis van de CBS 
loonindex. Kiest u hier niet voor?  
Dan blijft het verzekerd bedrag gelijk. 
Uw verzekering groeit dan niet mee 
met de inflatie.

• U laat uw verzekerd 
bedrag jaarlijks auto-
matisch aanpassen

• U laat uw verzekerd 
bedrag niet aanpassen

• U laat uw verzekerd 
bedrag jaarlijks auto-
matisch aanpassen

• U laat uw verzekerd 
bedrag niet aanpassen

Het verzekerd bedrag 
blijft gelijk. 
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AOV Flexibele AOV AOV 2.5

Wilt u het verzekerd bedrag kunnen 
aanpassen?

Wijzigingen in uw werk-
zaamheden en inkomen 
moet u iedere 3 jaar aan 
ons doorgeven. Op dat 
moment bieden wij u de 
mogelijkheid om het 
verzekerd bedrag te 
verlagen of verhogen. Wilt 
u het verzekerd bedrag 
verhogen, dan geldt een 
maximum van 20%. 

Wijzigingen in uw beroep 
en inkomen moet u aan 
ons doorgeven. U mag het 
verzekerd bedrag op ieder 
moment verlagen of 
verhogen. Één keer per 
jaar kunt u het verzekerd 
bedrag verhogen met 
maximaal 10% zonder dat 
u gezondheidsvragen 
hoeft te beantwoorden. 
Wilt u het verzekerd 
bedrag vaker verhogen, 
dan geldt een maximum 
van 15% per keer. Wij 
stellen u dan wel enkele 
korte gezondheidsvragen. 
Wilt u het verzekerd 
bedrag met meer dan 15% 
verhogen, dan vragen wij 
u om nieuwe medische 
waarborgen.

Wijzigingen in uw werk-
zaamheden en inkomen 
moet u iedere 3 jaar aan 
ons doorgeven. Op dat 
moment bieden wij u de 
mogelijkheid om het 
verzekerd bedrag te 
verlagen of verhogen. Wilt 
u het verzekerd bedrag 
verhogen, dan geldt een 
maximum van 20%. 

Wilt u uw uitkering jaarlijks 
aanpassen?
U kunt ervoor kiezen om uw uitkering 
bij arbeids-ongeschiktheid jaarlijks te 
laten stijgen. U betaalt hiervoor extra 
premie, maar uw koopkracht blijft op 
peil.

U kunt kiezen voor:
•  stijging volgens CBS-

index (max. 4%)
•  3% stijging
•  geen stijging

U kunt kiezen voor:
•  stijging volgens CBS-

index (max. 4%)
•  3% stijging
•  geen stijging

De uitkering blijft gelijk.



7

DEKKINGEN DIE VASTSTAAN

Onderstaande dekkingen krijgt u altijd bij al de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Amersfoortse. 

AOV, Flexibele AOV, AOV 2.5

Hulp bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt bent, of dreigt te worden, ondersteunen onze arbeidsdeskundigen 
u persoonlijk. Zij komen direct in actie als het nodig is. Samen met u zoeken zij naar 
mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen. Ook als daarvoor her- en 
omscholing nodig is.

Meer weten? 
Bekijk de verhalen van andere ondernemers op amersfoortse.nl.



Tijdelijk stopzetten verzekering
Stopt u tijdelijk met werken? Dan kunt u ons vragen de verzekering tijdelijk voor maximaal 
één jaar te stoppen. Het voordeel is dat u de verzekering binnen één jaar weer kunt 
herstellen zonder extra medische vragen te beantwoorden. U betaalt dan maar 8% van de 
totale premie. U ontvangt dan geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid.



Verblijf buitenland
Vertrekt u naar het buitenland voor minder dan zes maanden? Dan loopt uw verzekering 
gewoon door. 



Aanvangskorting
U krijgt het eerste jaar 30%, het tweede jaar 20% en het derde jaar 10% korting op de 
premie. U kunt ook kiezen voor een doorlopende korting van 7,5%.  
Startende onder nemers van 35 jaar of jonger, ontvangen gedurende de eerste 3 jaar  
10% extra korting per jaar.  



Zwangerschap en bevalling
Als vrouwelijke ondernemer ontvangt u een uitkering van 100% tijdens zestien weken  
(min uw eigen risico in dagen) van uw zwangerschap. Deze zwangerschapsuitkering geldt 
alleen als u (ook) het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd en de 
uitgerekende datum ten minste een jaar na de ingangsdatum ligt.



Adoptie
Bij de AOV en de Flexibele AOV heeft u (zowel mannen als vrouwen) recht op een uitkering 
bij adoptie. Dit recht geldt als u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft en als de 
adoptiedatum (volgens de officiële adoptieverklaring) ten minste één jaar na de ingangs-
datum van de verzekering ligt. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het 
verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Het eigen risico is niet van toepassing.



Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u voor het gedeelte waarvoor u 
een uitkering ontvangt, geen premie meer te betalen.



Eenmalige uitkering bij een ongeval
Als u door een ongeval volledig blijvend invalide raakt, ontvangt u twee keer het verzekerde 
bedrag. Als u door een ongeval blijvend gedeeltelijk invalide raakt ontvangt u een 
gedeeltelijke uitkering. Als u overlijdt keert De Amersfoortse één keer het verzekerde bedrag 
uit.



Rechtsbijstand
Als u arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander ontvangt u een vergoeding tot  
€ 7.500,- voor kosten van juridische hulp. Voorwaarde is wel dat u voor deze 
arbeidsongeschiktheid een uitkering van ons krijgt.
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AOV, Flexibele AOV, AOV 2.5

Advies over preventie
U kunt elke drie jaar deelnemen aan ons preventieprogramma. Onderdeel hiervan is 
bijvoorbeeld een online vragenlijst die u inzicht geeft in hoe hoog uw risico op arbeidsonge-
schiktheid is. En laat u zien op welke gebieden u actie kunt ondernemen om dit risico te 
verkleinen. Kijk voor meer informatie op amersfoortse.nl.



Hoe werkt de AOV 2.5?
De AOV 2.5 is een doorlopende verzekering met als eindleeftijd 67 jaar. In een zwaardere beroepsklasse geldt een lagere 
eindleeftijd. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u maximaal 2 of 5 jaar een AOV-uitkering. Is deze periode bereikt, dan stopt 
de verzekering (en de uitkering). U bent dan niet meer verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en deze inkomstenbron 
vervalt. 

Bent u binnen 2 of 5 jaar weer arbeidsgeschikt en wordt u daarna opnieuw arbeidsongeschikt, dan gelden de volgende 
regels:

• U bent om dezelfde reden arbeidsongeschikt als de vorige keer 
U heeft recht op een nieuwe volledige uitkeringsperiode van maximaal 2 of 5 jaar als u meer dan 90 dagen 
arbeidsgeschikt bent geweest. Bent u minder dan 90 dagen arbeidsgeschikt, dan ontvangt u een uitkering voor het 
aantal dagen dat u nog ‘over’ heeft van uw AOV 2.5.

• U bent om een andere reden arbeidsongeschikt dan de vorige keer 
U heeft recht op een nieuwe volledige uitkeringsperiode van maximaal 2 of 5 jaar als u meer dan 30 dagen 
arbeidsgeschikt bent. Bent u minder dan 30 dagen arbeidsgeschikt, dan ontvangt u een uitkering voor het aantal dagen 
dat u nog ‘over’ heeft van uw AOV 2.5.

Voorbeeld
U heeft een AOV 2.5 met een looptijd van 5 jaar en meldt zich met rugklachten arbeidsongeschikt. Na 1 jaar bent u 
voldoende opgeknapt om weer aan het werk te kunnen. U meldt zich daarom weer arbeidsgeschikt. 

Raakt u daarna toch weer arbeidsongeschikt, dan gelden de volgende regels:
• U bent om dezelfde reden (rugklachten) weer arbeidsongeschikt 

- Meldt u zich binnen 90 dagen arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een uitkering gedurende maximaal de  
 resterende uitkeringsperiode van 4 jaar.  
- Krijgt u na 90 dagen weer last van uw rug en meldt u zich arbeidsongeschikt, dan heeft u weer recht op een  
 volledige uitkeringsperiode van maximaal 5 jaar.

• U bent om een andere reden (gebroken been) weer arbeidsongeschikt 
- Meldt u zich binnen 30 dagen weer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een uitkering gedurende maximaal de  
 resterende uitkeringsperiode van 4 jaar. 
- Breekt u uw been na 30 dagen en meldt u zich arbeidsongeschikt, dan heeft u weer recht op een volledige  
 uitkeringsperiode van maximaal 5 jaar.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op amersfoortse.nl



 WAAROM DE AMERSFOORTSE?

Gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid en zorg
De Amersfoortse is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid- en zorgverzekeringen voor ondernemers. Daarbij richten we 
ons vooral op het midden- en kleinbedrijf tot 250 medewerkers. Dat doen we al sinds 1963. We hebben de juiste ervaring, 
producten en diensten om u zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te helpen. 

Ervaren specialisten in huis
De Amersfoortse heeft bijna 100 specialisten in huis met een (para)medische, verpleegkundige of arbeidsdeskundige 
achtergrond. Zij hebben praktijkervaring in bijvoorbeeld de zorg of de arbodienstverlening. Daardoor weten ze precies
waar ze over praten als het om arbeidsongeschiktheid en re-integratie gaat. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren en 
zijn als geen ander in staat om de dienstverleners waar wij mee samenwerken te selecteren, aan te sturen en te monitoren.
 

De Amersfoortse is de Ondernemersverzekeraar
Doorgaan waar anderen stoppen is de mentaliteit waarmee een ondernemer zich onderscheidt. Flexibel zijn, commitment, 
doorzettingskracht en omgaan met tegenslag zijn voorwaarden voor succes. De Amersfoortse begrijpt dat en wil 
ondernemers zoveel mogelijk werk uit hoofd en handen nemen. Door het bieden van de juiste producten en diensten, voor 
arbeidsongeschiktheid, verzuim, zorg en pensioen. Dat doen we samen met verzekeringsadviseurs.

Benieuwd naar de ervaringen van collega-ondernemers?
Kijk op amersfoortse.nl/verhalenvanondernemers

Heeft u interesse?
Bereken dan zelf direct uw premie op amersfoortse.nl. Een deskundige verzekeringsadviseur kan u vervolgens informeren 
en adviseren over premies, risico’s en een passende oplossing voor uw situatie. Kijk op www.amersfoortse.nl/zoekadviseur  
voor een adviseur bij u in de buurt.
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