
Inkomensbescherming voor  
zelfstandig ondernemers
Als ondernemer bent u druk met uw eigen be-
drijf. U werkt hard en voelt zich goed. Vanzelf-
sprekend, toch? Maar iedereen kan arbeids-
ongeschikt raken, bijvoorbeeld door een rug 
die ineens opspeelt of door een burn-out als 
gevolg van een zeer drukke periode. Arbeids-
ongeschiktheid brengt vaak dubbele ellende: 
u bent ziek én uw inkomen gaat achteruit. Als 
zelfstandig ondernemer kunt u immers geen 
beroep doen op overheidsvoorzieningen. Uw 
inkomen stopt of loopt terug, maar uw finan-
ciële verplichtingen lopen gewoon door. En 
terwijl de rekeningen blijven binnenkomen, 
moet u ook nog extra kosten maken om uw 
onderneming draaiende te houden.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met een van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

van Nationale-Nederlanden beschermt u uw inkomen 

tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Wij begelei-

den u bij een verantwoorde werkhervatting en onder-

steunen u met een actieve re-integratieaanpak en 

preventie.

U kunt het risico van arbeidsongeschiktheid verzekeren 

tot 80% van uw inkomen. Een voorbeeld:

NnL

• korting voor startende ondernemers 

• speciale branchetarieven

• persoonlijke en uitgebreide re-integratie- 

 aanpak

Ondernemer 

zonder AOV

Bruto jaarinkomen

Uitkering bij arbeids-

ongeschiktheid in  

het eerste jaar

Uitkering bij arbeids-

ongeschiktheid in 

volgende jaren tot 

gekozen eindleeftijd 

(55-65 jaar)

Leeftijd 

40 jaar

€ 50.000

Niets

Niets

Ondernemer met  

Volledige/Keuze AOV

Bruto jaarinkomen

Uitkering* bij arbeidsonge-

schiktheid in het eerste jaar  

tot 80% van het inkomen

Uitkering* bij arbeidsonge-

schiktheid in volgende jaren  

tot gekozen eindleeftijd  

(55-65 jaar) tot 80% van het 

inkomen

Leeftijd 

40 jaar

€ 50.000

max. € 40.000

max. € 40.000

* De uitkering is a�ankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerde inkomen.



De AOV’s van Nationale-Nederlanden

Maximale zekerheid

De Volledige AOV is de meest complete AOV en biedt u 

maximale zekerheid. Deze AOV dekt namelijk het verlies 

aan inkomen door arbeidsongeschiktheid als gevolg  

van zowel ziekte als ongeval én keert al uit vanaf 25% 

arbeidsongeschiktheid.

Voordeel door eigen risico

Met de Keuze AOV kunt u een bepaalde mate van 

arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening nemen.  

U kunt de uitkering in laten gaan bij een arbeidsonge-

schiktheidspercentage van 45, 55, 65 of 80. Dit levert  

u een aantrekkelijk premievoordeel op! Ook deze AOV 

dekt het verlies aan inkomen door arbeidsongeschikt-

heid als gevolg van ziekte of ongeval. 

Speciaal voor starters

Bent u een startende ondernemer? Speciaal voor u 

hebben wij de Instap AOV. Als starter heeft u immers  

al met hoge aanvangsinvesteringen te maken. Deze 

voordelige AOV biedt uitsluitend dekking bij arbeids-

ongeschiktheid als gevolg van een ongeval. En dat merkt 

u aan de premie! De Instap AOV groeit mee met uw 

bedrijf en kan na 3 of 5 jaar worden omgezet naar een 

Keuze of Volledige AOV.

Starters die kiezen voor een Volledige AOV, Keuze AOV  

of Basis AOV, ontvangen een aantrekkelijke starters-

korting. U komt voor deze korting in aanmerking als u 

niet ouder bent dan 50 jaar en niet langer dan 3 jaar 

geleden de onderneming bent gestart. U ontvangt de 

volgende premiekortingen:

• 20% in het eerste jaar

• 15% in het tweede jaar

• 10% in het derde jaar

• 5% in het vierde jaar.

Een basis verzekeren

Natuurlijk kan het zijn dat u het risico op arbeidsonge-

schiktheid gedurende een periode zelf wilt opvangen. 

Wellicht heeft u andere bronnen van inkomsten of een 

partner die voldoende bijdraagt. Om welke reden dan 

ook: Nationale-Nederlanden heeft de Basis AOV die na 

één jaar een basisbedrag van maximaal € 12.000 per jaar 

uitkeert.

Uw vaste lasten

U kunt er voor kiezen om niet uw inkomen maar uw 

belangrijkste vaste lasten te  verzekeren. Denk bijvoor-

beeld aan uw hypotheek, huur of persoonlijke lening.

Dit geeft u de zekerheid dat u in geval van arbeidsonge-

schiktheid aan uw financiële verplichtingen kunt 

voldoen. Met de Maandlasten AOV kunt u tot € 1.675  

per maand verzekeren.

En uw medewerkers?

Ook ziekte van uw medewerkers raakt uw bedrijf in de kern.  

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om gedurende twee jaar 

minimaal 70 procent van het loon door te betalen, maar in veel 

cao’s zijn hogere percentages overeengekomen. Nationale- 

Nederlanden biedt een uitgebreid pakket met verzekeringen met 

betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw 

medewerkers. Ondersteunende modules nemen u allerlei zorgen 

en verplichtingen rondom verzuimbegeleiding en re-integratie 

uit handen. Vraag uw verzekeringsadviseur om meer informatie 

of kijk op nn.nl.



Voordelen van de AOV 

Uw AOV groeit met u mee

Bij de groei van uw onderneming en uw inkomen kunt  

u uw AOV laten meegroeien. Zo blijft uw inkomen bij 

arbeidsongeschiktheid stabiel, ook op de langere 

termijn.

De premie is fiscaal aftrekbaar

Voorop staat uiteraard dat u met de verzekering een 

goede voorziening treft. Daarnaast is het goed te weten 

dat de AOV premie fiscaal aftrekbaar is. Mocht u een 

beroep moeten doen op de verzekering, dan is de uit-

kering belast. Deze vervangt dan immers uw inkomen.

Speciale branche-tarieven

Voor een aantal branches hanteert Nationale- 

Nederlanden speciale tarieven. Het betreft: detail-

handel, ambachten, bouw en installatie, wegvervoer  

en logistiek, administratieve en juridische beroepen  

en automatisering.

Re-integratiebegeleiding

Wie arbeidsongeschikt is, wil zo snel mogelijk weer aan 

de slag. Daarom biedt Nationale-Nederlanden actieve 

re-integratiebegeleiding. Een team bestaand uit een 

schadebehandelaar, medisch adviseur en een arbeids-

deskundige staat bij arbeidsongeschiktheid klaar voor  

de verzekerde. De arbeidsdeskundige is zijn of haar 

persoonlijke begeleider en adviseur en speelt een 

centrale rol in de re-integratiebegeleiding.

Re-integratie op maat

Verantwoord terugkeren in het arbeidsproces is voor  

de arbeidsongeschikte ondernemer én voor Nationale-

Nederlanden essentieel. In overleg met de medisch 

adviseur en de schadebehandelaar helpt de arbeids-

deskundige de ondernemer graag bij het bepalen wat 

voor hem of haar de meest passende begeleiding is.  

En dan kunt u denken aan organisatieadvies of  

re-integratiebegeleiding, maar ook aan rugtraining,  

een beroepskeuzetest of omscholing.

Aandacht voor preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom krijgt u 

als verzekerde bij Nationale-Nederlanden voorlichting 

over het voorkomen en beperken van arbeidsonge-

schiktheid. Bijvoorbeeld door het inventariseren van 

risicofactoren in het werk of informatie over aanpassin-

gen in werkprocessen en werkmethoden. Investeren in 

preventieve maatregelen kan verzuim voorkomen en 

daarmee gepaard gaande hoge kosten en schade voor 

uw bedrijf.

 

Kijk ook op nn.nl
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Deze informatie is algemeen van aard en geeft een beknopt  

overzicht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de polis- 

voorwaarden. Voor een op uw situatie afgestemd advies kunt u  

zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze 

folder kunnen geen rechten worden ontleend.


