Productwijzer AOV
In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wat is een AOV? En wat is belangrijk
bij een AOV? De antwoorden op deze en nog vele andere vragen komen in deze
productwijzer aan bod. Met de productwijzer helpen wij u graag bij het maken
van een juiste keuze voor een verzekering. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Wat is een AOV?

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken.
U heeft dan geen of minder inkomen. Voor werknemers in loondienst zijn er
regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt
zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf
zorgen voor een inkomen bij ziekte of invaliditeit. Dat kan met een AOV die als
doel heeft het inkomen van de ondernemer te waarborgen en zo nodig ook de
continuïteit van het bedrijf. Zonder AOV heeft u volgens de wet slechts recht op
een bijstandsuitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. Als u wilt starten als
zelfstandig ondernemer vanuit loondienst, dan kunt u eventueel ook binnen
13 weken na beëindiging van uw loon-dienstverband een vrijwillige verzekering bij
het UWV aanvragen.

Voor wie is een AOV?
De AOV is een verzekering voor:
- Zelfstandig ondernemers
- Directeur-grootaandeelhouders
- Zelfstandigen zonder personeel
- Vrije beroepsbeoefenaren

Wat is belangrijk bij een AOV?

Verzekerd bedrag
De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hangt af van uw inkomen. U kunt
maximaal 80% - 90% van uw gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaren
verzekeren. Als u startend ondernemer bent, kunt u maximaal 80% - 90% verzekeren
van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen. Een aantal verzekeraars vraagt
tussentijds om uw cijfers om te bepalen of het verzekerd bedrag op uw polis
aangepast dient te worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als uw bedrijf
inkrimpt of uw omzet daalt door lagere opbrengstprijzen.
Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
U bent arbeidsongeschikt als u niet (volledig) kunt werken als gevolg van een
ziekte of ongeval. Een arts en/of andere (medische) deskundige bepaalt aan de

hand van onderzoeken of, en voor hoeveel procent, u arbeidsongeschikt bent.
Om te bepalen in hoeverre u arbeidsongeschikt bent, kan een verzekeraar drie
criteria hanteren. Dit is afhankelijk van het criterium welke op uw polis van
toepassing is.
- Beroepsarbeidsongeschiktheid.
De verzekeraar kijkt hierbij in welke mate u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen.
Misschien kunt u uw eigen beroep nog wel doen, maar is daarvoor een andere
werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of
u doet het op een andere manier. Maar u blijft wel in uw eigen beroep werken.
- Passende arbeid.
De verzekeraar kijkt in welke mate u nog werk kunt doen dat bij u past op basis
van uw opleiding en ervaring.
- Gangbare arbeid.
De verzekeraar kijkt in welke mate u nog werk kunt doen. Passende en gangbare
arbeid zijn criteria die voor eenmanszaken en kleinere samenwerkingsverbanden
minder geschikt zijn.
Wachttijd (eigen risicotermijn)
De wachttijd is de periode waarin u al arbeidsongeschikt bent, maar nog geen
uitkering ontvangt. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie is
die u betaalt. Maar met een langere eigenrisicotermijn duurt het ook langer
voordat u een uitkering ontvangt als u arbeidsongeschikt wordt. De wachttijd
kan variëren van 14 dagen tot 52 weken. Soms is een langere wachttijd mogelijk.
Overige aspecten
U hebt de keuze uit twee tarieven. Bij het vast tarief (standaardtarief) betaalt u
over de gehele looptijd een vaste premie per jaar tot aan de eindleeftijd. Bij het
leeftijdsafhankelijk tarief (combitarief) start u met een lage premie, die jaarlijks
stijgt. Als u een bepaalde leeftijd bereikt, blijft de premie voor de rest van de
looptijd gelijk.
Meestal kunt u kiezen of u het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wel of niet
wilt verzekeren. Dit worden rubrieken genoemd.

Met Rubriek A bent u al verzekerd in het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt
bent. Met Rubriek B bent u verzekerd na het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt Rubriek A meestal niet los verzekeren, dit kan alleen
samen met Rubriek B.
De uitkeringsdrempel heeft te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid.
Deze drempel staat meestal op 25%. Dat betekent dat u pas recht heeft op een
uitkering wanneer u ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt meestal
ook voor een hogere uitkeringsdrempel kiezen, de premie wordt dan lager.
Het arbeidsongeschiktheidspercentage is de bepalende factor of u recht
hebt op een uitkering. Een medisch adviseur beoordeelt de mate (ofwel
percentage) van arbeidsongeschiktheid.
De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering
uiterlijk eindigt.
Verzekeraars bieden de mogelijkheid om de verzekerde bedragen en de
uitkering jaarlijks met een vaste waarde te laten stijgen. Op deze manier
houdt u de verzekerde bedragen in lijn met de koopkrachtontwikkeling. en
uitkeringen. Dat kan op basis van de CBS-index of een vast percentage.

Hoe lang loopt de verzekering?

De verzekeraar biedt u een verzekering met een contractstermijn van
maximaal drie jaar. Na aﬂoop van de eerste contractstermijn wordt uw
verzekering steeds met maximaal twaalf maanden verlengd. U kunt de
verzekering na de eerste contractstermijn op ieder moment opzeggen. U
heeft dan een opzegtermijn van een maand.
Soms kunt u de verzekering tussendoor (tijdelijk) stoppen. Bijvoorbeeld als u
even niet werkt of als u tijdelijk weer in loondienst gaat werken. In de tijd dat
de verzekering tijdelijk stopt, betaalt u maar een deel van de premie. Wordt
u in die periode arbeidsongeschikt? Dan bent u niet verzekerd. Als u weer als
zelfstandige gaat werken, bent u wel weer verzekerd. U moet dit wel aan uw
verzekeraar melden. U hoeft dan dus geen nieuwe verzekering af te sluiten.

Wat kost een AOV?

Hoeveel premie u betaalt, hangt o.a. af van:
- Uw leeftijd
- Uw beroep
- De gekozen wachttijd
- De hoogte van het verzekerd bedrag
- De hoogte van de uitkeringsdrempel
- De manier waarop u verzekerd bent
De premie van een AOV is ﬁscaal aftrekbaar in box 1.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u arbeidsongeschikt raakt, gaat u meteen naar een arts. Tevens laat u dit
zo spoedig mogelijk weten aan de verzekeraar. U doet er alles aan om zo snel
mogelijk weer arbeidsgeschikt te worden. U werkt mee aan uw re-integratie en
doet geen dingen die uw herstel in de weg staan. U laat het aan de verzekeraar
weten als er iets verandert in uw dagelijkse werkzaamheden, als uw inkomen
terugloopt of als u failliet gaat of stopt met uw bedrijf.

Wat zijn de verplichtingen van de
verzekeraar?

De verzekeraar zorgt voor een helder acceptatiebeleid. Bij arbeidsongeschiktheid
beoordeelt de verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk, zodat u ook
zo snel mogelijk een uitkering ontvangt. Ze ondersteunen uw re-integratieproces en
bieden u soms extra regelingen aan.

Medische keuring

Kennis van landen tuinbouw

Bij de aanvraag van een AOV vult u een vragenlijst in. Dit heet een
gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring
daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens
opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts
vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet
hier dan wel toestemming voor geven. De verzekeraar betaalt de kosten van
het onderzoek.

Wanneer krijg ik een uitkering?

Bij arbeidsongeschiktheid geldt een wachttijd. De uitkering gaat in na aﬂoop
van de wachttijd. U krijgt een uitkering zo lang u voor een hoger percentage
arbeidsongeschikt bent dan de uitkeringsdrempel op de polis. De hoogte
van de uitkering hangt o.a. af van het verzekerd bedrag en van de mate van
arbeidsongeschiktheid. De uitkering stopt als u uw eindleeftijd bereikt. Als
u een uitkering ontvangt, blijft u in principe het eerste jaar premie betalen.
Daarna wordt bij de meeste maatschappijen de premie naar rato verlaagd.
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Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in verzekeringen en ﬁnanciële diensten. Graag
willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant
centraal. Uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Aan de hand van deze
informatiekaart geven we u kort en bondig inzicht in de dienstverlening van
TopTeam Agrarische Verzekeringen.

Wie zijn wij?

TopTeam Agrarische Verzekeringen
Correspondentie adres
Postbus 220
5080 AE Hilvarenbeek
Openingstijden
Werkdagen van 08.00 - 18.00 uur
Bereikbaarheid
Mobiel nummer adviseur
Algemeen tel: 013 51660 28
Ons email adres is: info@topteam.nl
Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
- AFM
- ADFIZ
- KiFiD

Onze dienstverlening

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij bemiddelen
in ﬁnanciële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke
gebieden wij u van dienst kunnen zijn.
Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Wij kunnen voor u een
selectie maken uit diverse producten van diverse maatschappijen. Wij hebben de
bevoegdheid om te adviseren en bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Levensverzekeringen
Wij hebben de bevoegdheid om te bemiddelen in vele vormen van
levensverzekeringen. Wij beperken ons echter tot enkel de bemiddeling in
overlijdensrisicoverzekeringen. Wij kunnen u hierbij begeleiden, maar geven hierin
geen advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het product, alsmede
voor de afstemming op uw persoonlijke situatie.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om ﬁnanciële producten bij één
of meer ﬁnanciële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in
onze advisering. Met veel zorgvuldigheid stellen wij de producten samen die
aansluiten bij de wensen van onze klanten.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele ﬁnanciële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij,
heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid
om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met
onze vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van ﬁnanciële producten en diensten. Wij maken
een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Op uw verzoek
geven we een overzicht van deze maatschappijen.

Hoe zit het met onze kosten?

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs
van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie of afsluitprovisie
betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze
een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Deze wijze van
honorering is echter niet (meer) mogelijk bij nieuwe arbeidsongeschiktheids- en
overlijdensrisicoverzekeringen. Daarom werken wij voor deze diensten op basis
van vaste tarieven. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de te verrichten
werkzaamheden. De afspraken omtrent de te verrichten werkzaamheden
en de daarbij horende kosten worden voor deze diensten vastgelegd in een
opdrachtbevestiging.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van ﬁnanciële diensten en verzekeringen
optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.
Juiste en volledige informatie
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In
de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten,
dat u ons regelmatig informeert. De informatie die wij van u ontvangen is mede
bepalend voor de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
Uw ﬁnanciële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld
is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk
dat u bepaalde ﬁnanciële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat
begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons
echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij
u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken
dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het
vervolmaken van het totaalbeeld van uw ﬁnanciële dienstenpakket.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van ﬁnanciële diensten en verzekeringen
zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat
u een klacht hebt.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie
van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.
Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het KiFiD, een
onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.
U kunt zich hiervoor wenden tot:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 355 22 48
www.kiﬁd.nl

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van ﬁnanciële
diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze brochure kunnen
aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te
vragen. Wij zijn u graag van dienst.
Topteam Agrarische Verzekeringen

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw
persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringspakket en/
of uw ﬁnanciële situatie. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde ﬁnanciële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren
dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk
verplicht zijn te zenden. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te
nemen en ons zonodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen
en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn
opgesteld conform de gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend controleren wij
deze documenten ook.

Bekend in
uw regio
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AOV wijzer
U heeft met uw TopTeam adviseur een afspraak gemaakt over de mogelijkheden
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor uw situatie. Graag willen
wij u laten zien hoe onze werkwijze is met betrekking tot een AOV.

Opdrachtbevestiging

Wij zullen kosten in rekening brengen voor onze advies, (eventuele) bemiddelings- en nazorgwerkzaamheden. De afspraken omtrent de te verrichten
werkzaamheden en de daarbij horende kosten zullen vastgelegd worden in een
opdrachtbevestiging.

Vragen

Om te komen tot een goed advies, zullen wij u enkele vragen stellen.
Deze vragen hebben betrekking op:
- Algemene zaken (zoals persoonsgegevens)
- Oriëntatie (o.a. doelstelling en gezondheid)
- Inventarisatie (o.a. ﬁnanciële gegevens)
Wilt u de volgende gegevens gereed houden tijdens het gesprek:
- Verlies & Winst rekening van de laatste drie afgesloten jaren.
-	
Indien u deel uitmaakt van een maatschap of VOF;
een document waaruit de winstverdeling blijkt.
- Kopie van uw legitimatiebewijs.

Advies

Aan de hand van de verzamelde gegevens zullen wij een analyse maken.
Vervolgens ontvangt u van ons een adviesdocument met daarbij een
berekening die voldoet aan het advies.

Bemiddeling

Namens u zullen wij de contacten met de verzekeraar verzorgen en u begeleiden bij een eventueel medisch keuringstraject.

Nazorg

Na acceptatie zullen wij de opgemaakte polis controleren. Daarnaast voeren
wij een periodieke controle uit, minimaal één keer in de twee jaar, van de
verzekerde gegevens.

Kennis van landen tuinbouw
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ORV wijzer
U oriënteert zich op een overlijdensrisicoverzekering (ORV), Topteam Agrarische
Verzekeringen kan u hierbij ondersteuning verlenen. In dit document informeren
wij u over de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren.

Onze dienstverlening

Klantgericht
en dichtbij

U heeft een grote keuze uit verschillende overlijdensrisicoverzekeringen.
Elke overlijdensrisicoverzekering heeft bepaalde voor en nadelen. Voor u
is het belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij
uw speciﬁeke situatie. Het gaat hier namelijk om een overeenkomst die vaak
voor langere tijd wordt aangegaan. Wij kunnen u hierbij begeleiden, maar
geven hierin geen advies. Wij beperken ons tot enkel de bemiddeling in
overlijdensrisicoverzekeringen.

Opdrachtbevestiging

Wij zullen kosten in rekening brengen voor onze bemiddelingswerkzaamheden.
De afspraken omtrent de te verrichten werkzaamheden en de daarbij horende
kosten zullen vastgelegd worden in een opdrachtbevestiging.

Bemiddeling

Wij kunnen voor u de volgende ondersteunende werkzaamheden uitvoeren:
-	Informeren over de verschillende mogelijkheden en vormen van overlijdensrisicoverzekering
-	Berekeningen maken
-	Aanvragen en vergelijken off ertes
-	Aanvragen verzekering
-	Contact onderhouden met de betrokken aanbieder
-	Begeleiden van het medisch keuringstraject
-	Controleren polis en voorwaarden
-	Archiveren polis en voorwaarden
Wilt u tijdens het gesprek met uw TopTeam adviseur een kopie van uw
legitimatiebewijs gereed houden?
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