AOV concurrentievergelijking*
laatste update: juni 2014
Voor toelichting: Carolien Babonnick (Business Development Inkomen, divisie Achmea Schade & Inkomen)
(* Dit overzicht bevat een aantal kenmerken van AOV producten van andere maatschappijen. Uiteraard moet u moet zelf een op basis van totale voorwaardenpakket uw advies geven. Aan dit overzicht is met zorgvuldigheid gewerkt. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.)

Maatschappij

Productnaam

Versie

Acceptatie- / Keuringscriteria

Verhogings- en verlagingsrecht
(wijziging verzekerd bedrag zonder medische waarborgen)

ACHMEA

Avéro Achmea

Inkomen Continue
Compleet

Model 42803

Centraal Beheer
Achmea

AOV Compleet

Model 43004

Interpolis

Inkomens Zekerheidsplan

Model 42704

Interpolis

AOV binnen pakket
ZekerVanJeZaak

Website Interpolis,
Voorwaarden uit Model
Z10052.1

Zilveren Kruis Achmea Beter Af Top AOV

Telefonische gezondheidsverklaring (TGV), indien nodig - Verhoging op elk gewenst moment tot max. 100% van
gevolgd door een gerichte keuring.(<15% van de TGV's het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar. Per
leidt tot keuring).
jaar maximaal 10% verhoging. Maximaal 1 keer per
verzekeringsjaar (tussen 2 verhogingen moeten
Dit is een gerichte keuring (dus niet o.b.v. vooraf
minimaal 3 maanden zitten).
bepaalde criteria) wanneer uit de TGV onvoldoende info
komt om een medisch acceptatieadvies te geven.
- Verlaging op elk gewenst moment zonder verdere
restricties (wel binnen de propositiegrenzen).

Beoordeling beroepsarbeids-ongeschiktheid bij
claim

Sommenverzekering

Bijverdiensten tijdens arbeidsongeschiktheid

Men wordt altijd beoordeeld op het beroep dat op de
polis staat. Ook indien men tijdens de
arbeidsongeschiktheidsperiode een ander beroep gaat
uitoefenen.

Ja

Inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid worden niet van de
uitkering afgetrokken

Ja

Geen artikel opgenomen

(uitkering is onafhankelijk van inkomstenderving)

Model 42903

Aegon

Ongevallen en Ziektes,
incl Psychische
aandoeningen (V4)

Model 1439

Keuring, alleen indien nodig n.a.v.
gezondheidsverklaring

Allianz

AOV

AAOV10

Naar keuze schriftelijke of telefonische
Max. 10% per jaar. Indien 3 jaar geen gebruik is
Op basis van beroep op polis.
gezondheidsverklaring (GV). Verplichte keuring vanaf
gemaakt, vervalt het recht. Verlagingsrecht van 10% per
85.000 euro en vanaf 50 jaar bij verzekerd bedrag vanaf jaar.
65.000 euro.

Ja

Inkomsten worden afgetrokken van de uitkering.

Allianz essentie

E AOV 10

SGV of TGV naar keuze. Aanvullend bloedonderzoek is Verhoging max 10% eens per 1 jaar. Indien 3 jaar geen
nodig: 1) < 50 jaar en €65k- €85k; 2) > 50 jaar en < €
gebruik, dan vervalt het recht. Verlaging max 10% eens
65k. Uitgebreide medische keuring is nodig: 1) > €85k, per 1 jaar.
2) >50 jaar en >€65k.

altijd obv beroep op polis staat. Twee mogelijkheden
van arbeidsongeschiktheid: beroepsao en passende
arbeid. In het eerste jaar van ao altijd sprake van
beroepsao

nee, bij afsluiten en bij ao wordt gekeken naar inkomen

Inkomsten worden (geheel of gedeeltelijk) afgetrokken van
de uitkering.

Allianz absoluut

AAOV11

SGV of TGV naar keuze.. Een extra aanvullend
Verhoging of verlaging max 10% eens per jaar op
bloedonderzoek is nodig: 1) < 50 jaar en €65k- €85k; 2) hoofdpremievervaldag tot 55 jaar.
> 50 jaar en < € 65k. Uitgebreide medische keuring is
nodig: 1) > €85k, 2) >50 jaar en >€65k.

altijd obv beroep op polis staat. Twee mogelijkheden
van arbeidsongeschiktheid: beroepsao en passende
arbeid. In het eerste jaar van ao altijd sprake van
beroepsao

ja

Inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid worden niet van de
uitkering afgetrokken

Allianz Compact

CAOV 10

SGV of TGV naar keuze. Een extra aanvullend
Geen verhogingsrecht of verlagingsrecht
bloedonderzoek is nodig: 1) < 50 jaar en €65k- €85k; 2)
> 50 jaar en < € 65k. Uitgebreide medische keuring is
nodig: 1) > €85k, 2) >50 jaar en >€65k.

altijd obv beroep op polis staat. Twee mogelijkheden
van arbeidsongeschiktheid: beroepsao en passende
arbeid. In het eerste jaar van ao altijd sprake van
beroepsao

nee, bij afsluiten en bij ao wordt gekeken naar inkomen

Inkomsten worden (geheel of gedeeltelijk) afgetrokken van
de uitkering.

Groei AOV

model 18221023088

Schriftelijke of telefonische GV naar keuze. Verplichte
keuring vanaf 45 jaar, vanaf €52.000 (uitkering met
indexering) of € 84.000 (gelijkblijvende uitkering)

Max. 20% eens in de 3 jaar tot max. 90% van het gem. Beoordeling vindt plaats op basis van het beroep op de
inkomen. Verlaging indien aantoonbaar VB hoger is dan polis.
90% van het gem. inkomen verlaagt De Amersfoortse
het VB tot 90% van het inkomen. Geen artikel over
verlagingsrecht verzekerde.

Nee, elke 3 jaar wordt getoetst of inkomen en
werkzaamheden nog overeenkomen met de polisgegevens.
Amersfoortse heeft recht om het verzekerd bedrag (VB)
neerwaarts aan te passen indien VB >90% gem. inkomen
bedraagt.

Indien men bijverdient wordt het inkomen aangevuld tot het
vergelijkingsinkomen. Inkomsten tijdens
arbeidsongeschiktheid worden dus afgetrokken van de
uitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

model 18421325081

SGV of TGV naar keuze. Keuringsgrenzen vanaf 45
jaar, vanaf €52.000 (indexering) of € 84.000
(gelijkblijvend)

Max. 20% verhoging, eens per 3 jaar. Verlagingsrecht
tot 90% van het gemiddelde inkomen.

nee, echter indien inkomen én werkzaamheden elke 3 jaar
zijn doorgegeven heeft het geen consequenties voor de
uitkering.

Inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid worden niet van de
uitkering afgetrokken

Delta Lloyd

AOV

Model OE 03.2.30G

Schriftelijke GV en verplichte keuring vanaf verzekerd
bedrag van 50.000 euro.

Max. 25% eens per 3 jaar t/m 55 jaar. Geen artikel over Indien men een ander beroep gaat uitoefenen tijdens ao Nee (art 2.1 en 3.1)
verlagingsrecht.
wordt polis aangepast en ao% obv nieuwe en oude
beroep bepaald.

Generali

AOV Exact

Model 661

Schriftelijke GV, vanaf 75.000 euro of vanaf 45 jaar een Max. 15% per jaar, verlaging eens per jaar.
verplichte keuring.

Indien men een ander beroep gaat uitoefenen tijdens
Nee
arbeidsongeschiktheid wordt de polis aangepast en het
arbeidsongeschiktheids-percentage obv nieuwe beroep
bepaald.

Geen artikel opgenomen

AOV

Bron: 662

?

Geen verhogingsrecht of verlagingsrecht

1e jaar beroepsao, 2e jaar passend arbeid

nee, bij ao wordt gekeken naar inkomen

Inkomsten worden afgetrokken van de uitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Extra

660

Een GV tot € 75k tenzij de GV aanleiding geeft tot een
huisartsen- of internistenkeuring. Bij > € 75k is een
internistenkeuring nodig. Keuring vanaf € 75k en >45
jaar.

Verhoging max. 15% per jaar, verlaging eens per jaar.

altijd obv beroep op polis

nee, bij afsluiten en bij ao wordt gekeken naar inkomen, de Inkomsten worden afgetrokken van de uitkering.
mate van inkomensverlies en inkomsten uit andere bronnen.

Goudse

Ondernemers-AOV

Aanvullende voorwaarden 1.0
(sept2012)a, Privé Pakket
Online AV Goudse Versie 2.0

online GV, vanaf 50 jaar medische keuring

verhoging kan eens per jaar max. 10%. Verlaging tot het altijd obv beroep op polis
minimale VB van € 10k

Klaverblad

AOV Royaal

AO 14

Schriftelijke GV, vanaf 45 jaar of 50.000 euro een
verplichte keuring.

Inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid worden niet van de
uitkering afgetrokken

AOV Royaal Plus

AO 14

Schriftelijke GV, vanaf 45 jaar of 50.000 euro een
verplichte keuring.

het verzekerde bedrag is jaarlijks met 10% te verhogen Na eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid wordt ook Ja
zonder gezondheidsverklaring of keuring
gekeken naar mogelijkheden buiten eigen bedrijf. Als
ander beroep wordt uitgeoefend dan wordt het
arbeidsongeschiktheidspercentage het gemiddelde van
het nieuwe en het oude beroep. Indien verzekerde niet
genoeg doet om te re-integreren dan wordt vanaf het
het verzekerde bedrag is jaarlijks met 10% te verhogen altijd obv beroep op polis
ja
zonder gezondheidsverklaring of keuring

Movir

Beroeps ao, langlopend

LKDV 2013-01

Schriftelijke GV, vanaf 53.000 een verplichte keuring.

Jaarlijks met max. 10% tot 55 jaar, indien men 3 jaar
geen gebruik maakt, vervalt het recht.

Indien men een ander beroep gaat uitoefenen tijdens
Ja
arbeidsongeschiktheid wordt de polis aangepast en het
arbeidsongeschiktheids-percentage obv nieuwe beroep
bepaald.

Geen artikel opgenomen

Nationale-Nederlanden

AOV voor Zelfstandigen

Model 440-09

Electronische of schriftelijke GV. Vanaf 53.000 euro een Max. 15% eens per 3 jaar, geen artikel over
verplichte keuring.
verlagingsrecht.

Indien men een ander beroep gaat uitoefenen tijdens
Ja
arbeidsongeschiktheid wordt de polis aangepast en het
arbeidsongeschiktheids-percentage obv nieuwe beroep
bepaald.

Geen artikel opgenomen

Reaal

Ondernemers AOV

Ondernemers AOV 12-28 1312

Schriftelijke GV gevolgd door telefonisch
acceptatiegesprek. Verplichte keuring vanaf 100.000
euro of 46 jaar of beroepsklasse 5

Unive

Twee AOV op maat:
Risicoverminderaar en RV
Vast Inkomen

AOV VI-1 .1 (vast inkomen),
AOV-5 .1 (schadevariant met
inkomenstoets)

SGV. Keuring evt nav GV of bij verz.bedrag > € 52k of > verhoging 15% tenminste eens in de 3 jaar tot 51 jaar. 1e jaar beroepsao, vanaf 2e of vierde jaar (naar keuze) Ja
50 jaar.
Indien geen gebruik wordt gemaakt, vervalt het recht.
ao obv passende arbeid
Als verzekerde inkomen de max hoogte vd dekking
overschrijdt wordt het verzekerde inkomen verlaagd tot
deze maximale hoogte.

Inkomsten worden afgetrokken van de uitkering.

Iedere maatschappij heeft grenzen voor verplichte
keuring, behalve Achmea

Groen: Ook als er geen artikel is zullen de inkomsten niet
afgetrokken worden.
Rood: Wel aftrekken van inkomsten van de uitkering.

Amersfoortse

Toelichting

Max. 15% eens per 3 jaar. Starters in de eerste 3 jaar
Altijd op basis van beroep op polis.
max. 10% per jaar. Verlagingsrecht van 20% eens per 3
jaar.

altijd obv beroep op polis staat. Twee mogelijkheden
van arbeidsongeschiktheid: beroepsao en passende
arbeid. In het eerste jaar van ao altijd sprake van
beroepsao

Max. 10% per jaar, indien gem. inkomen met meer dan Altijd op basis van beroep op polis.
20% is gedaald is men verplicht dit te melden.

Groen: Elk moment, geen beperking in %
Oranje: Eens per jaar
Rood: Eens per 3 jaar

Groen: Altijd op basis beroep polis
Oranje: Tussenvorm
Rood: Aanpassing polis als je een ander beroep gaat
uitoefenen

Ja

Ja

-

Geen artikel opgenomen

geen artikel

Inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid worden niet van de
uitkering afgetrokken

Geen artikel opgenomen

