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Verzekeraar
Zoals u in het dienstverleningsdocument kunt lezen, worden offertes verstrekt via Aegon. Aegon heeft
in Nederland op de particuliere en zakelijke markt een toonaangevende positie opgebouwd.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Aegon is een sommenverzekering. Bij
arbeidsongeschiktheid worden er geen inkomenscorrecties toegepast. U krijgt waar u voor betaalt!
Simpel gezegd zijn er twee typen AOV:
•
•

de sommenverzekering;
de schadeverzekering.

Onderstaand worden de begrippen kort toegelicht, omdat het verschil van essentieel belang kan zijn
voor u.
Sommenverzekering
Bij de sommenverzekering bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid de hoogte van uw uitkering. U
bent voor 100% arbeidsongeschikt geraakt? Dan kunt u rekenen op een volledige uitkering van de
verzekerde jaarrente.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld voor 50%? Dan ontvangt u een uitkering van 50%
van de verzekerde jaarrente.
De sommenverzekering is duidelijk en biedt u zekerheid.
Schadeverzekering
Bij de schadeverzekering is, naast de mate van arbeidsongeschiktheid, ook uw inkomen tijdens uw
arbeidsongeschiktheid van belang.
Een schadeverzekering vergoedt niet meer dan uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht
de hoogte van het verzekerde bedrag. Om uw inkomensverlies te berekenen wordt uw gemiddelde
inkomen van de drie jaren voordat u arbeidsongeschikt werd, verminderd met het inkomen dat u
tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog ontvangt. Het kan dus gebeuren dat het verzekerde bedrag niet
volledig wordt uitgekeerd.
De schadeverzekering geeft in verhouding tot de sommenverzekering minder zekerheid.

Rekenvoorbeeld
Een psycholoog van 35 jaar heeft een AOV afgesloten op basis van:
•
•
•

gemiddeld inkomen afgelopen 3 jaar
verzekerd bedrag AOV
verzekerde eindleeftijd: 65 jaar

€ 50.000 per jaar
€ 40.000 per jaar

Als de psycholoog 40 jaar is, raakt hij door een auto‐ongeluk volledig arbeidsongeschikt. Het
gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar bedroeg € 35.000 per jaar. Tijdens de
arbeidsongeschiktheid bedraagt het inkomen € 10.000 per jaar.
Uitkering sommenverzekering
€ 40.000 per jaar en € 1.200.000 over de gehele looptijd
Uitkering schadeverzekering
€ 25.000 per jaar en € 750.000 over de gehele looptijd
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Aon is geen verzekeraar maar een onafhankelijke internationale makelaar in verzekeringen die de markt door en
door kent. Aon Verzekeringen koopt collectief een verzekeringspakket in bij de verzekeraar met het beste aanbod.
Door de sterke onderhandelingspositie en deskundigheid van Aon kunt u profiteren van scherpe premies,
uitstekende dekkingen en goede service.
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