
MKB Pakket

Arbeidsongeschiktheid

MKB Pakket Â all-in-one

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid Bedrijven

Rechtsbijstand Bedrijven

Schade voor Bestuurders

Milieuschade

GEBOUW & INHOUD

Bedrijfsgebouwen

Inventaris/Goederen

Glas

Bedrijfsschade

Elektronica

Geld

MOBILITEIT

Personenauto

Bestelauto

Vrachtauto

Ongevallen Inzittenden

Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Aanhangwagen

Werkmaterieel

Eigen Vervoer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZelfstandigVerzekerd



Het MKB Pakket voorziet in een zeer complete en overzichtelijke
arbeidsongeschiktheidsverzekering: ZelfstandigVerzekerd.
Deze AOV biedt u - behalve een zeer uitgebreide dekking - ook
talloze keuzemogelijkheden en gratis extra’s. Opgeteld bij een
aantrekkelijke instapkorting, begrijpt u waarom wij dit pakket
ook wel de ‘AOVeel voor ondernemers’ noemen.

ZelfstandigVerzekerd:
de AOVeel voor ondernemers

Arbeidsongeschiktheid
Als ondernemer staat u misschien niet stil bij de risico’s van arbeidsongeschiktheid.

U heeft het immers druk genoeg met het runnen van uw bedrijf. Wellicht gaat u ervan

uit dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat de overheid wel zal bijspringen als de nood

aan de man is. Of misschien vindt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering ‘te duur’,

niet wetende dat de premie fiscaal aftrekbaar is.

Veel keuzevrijheid
De wachttijd voor de eerste uitkering? De eindleeftijd van
de polis? Het percentage arbeidsongeschiktheid om voor
uitkering in aanmerking te komen? Wel of geen leeftijds-
gebonden tariefstelling? Wel of geen indexering van het
uitkeringsbedrag? U mag het zeggen.

Veel reëlere premie
Doorgaans is een AOV-premie afhankelijk van de beroeps-
klasse. Als u werkt in een risicovolle beroepsklasse en
bijvoorbeeld alleen maar administratieve taken verricht,
betaalt u meer premie dan billijk is. De Goudse kiest voor
een eerlijk systeem en stemt de premie af op de feitelijke
werkzaamheden.

Veel harde garanties
Ook uniek is de inkomensgarantie van ZelfstandigVerzekerd.
Dit betekent dat u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering
ontvangt die gebaseerd is op het brutominimumloon.
Zelfs al ligt het laatstgenoten inkomen hieronder.

Veel extra opties
Optionele modules voor extra zekerheid zijn de vervangings-
dekking, de meewerkende partnerdekking en de module
Critical Illness. De laatste keert bij een ernstige aandoening
eenmalig een in de polis overeengekomen bedrag uit.

Veel voor- en nazorg
Gratis preventieve maatregelen in de vorm van ergono-
mische, economische, organisatorische én sportmedische
onderzoeken. Maar ook bij het reïntegratieproces
biedt ZelfstandigVerzekerd persoonlijke en deskundige
begeleiding. Daarnaast is er de Informatie Advieslijn voor
al uw vragen over verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Veel gratis extra’s
Zoals een standaard ongevallendekking, een optierecht
om - zonder medische keuring - het verzekerde bedrag
te verhogen én een premievrijstelling bij één of twee jaar
geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Veel snellere acceptatie
Omdat een medische keuring alleen wordt gedaan als
de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, is
de polis in de meeste gevallen al binnen 7 dagen rond.
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