Vernieuwd! TAF GoedGezekerd AOV
De TAF GoedGezekerd AOV is vernieuwd. Met een complete dekking, veel keuzemogelijkheden en
een scherpe prijs, sluit deze arbeidsongeschiktheidsverzekering nog beter aan bij de behoefte van de
ondernemer. Lees hieronder meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering die de ondernemer wél wil.

Complete dekking
De TAF GoedGezekerd AOV biedt de ondernemer een uitgebreide dekking bij arbeidsongeschiktheid. Alle objectief
medische vastgestelde ziekten en aandoeningen zijn gedekt. In ruil voor een lagere premie kan de ondernemer
ervoor kiezen om psychische klachten niet mee te verzekeren. Daarnaast is de klant verzekerd van een uitkering bij
zwangerschap, adoptie en overlijden door een ongeval van partner of kind.

Doorbetalen vaste lasten
Het allerbelangrijkste is dat het huishouden te allen tijde door blijft draaien, ook bij arbeidsongeschiktheid.
Daarom dekt de TAF GoedGezekerd AOV alle maandelijkse vaste lasten (zowel privé als zakelijk) en de kosten voor
levensonderhoud. Dat geeft financiële rust. Het verzekerd bedrag is maximaal € 5.000 per maand. Met indexatie
(optioneel) kan dit bedrag stijgen tot maximaal € 6.500.

Netto of bruto uitkering
Uniek is dat de ondernemer kan kiezen voor een netto uitkering. De vaste lasten zijn immers ook vaak netto.
De premie is in dat geval niet fiscaal aftrekbaar. Wil de ondernemer de premie liever wel fiscaal aftrekken? Dan
kiest deze voor een bruto uitkering. Maak uw klant er dan van bewust dat de uitkering bij arbeidsongeschiktheid
- na aftrek van inkomstenbelasting - lager uit kan vallen dan verwacht. De fiscale ondernemersvoordelen (zoals de
zelfstandigenaftrek) vallen immers ook vaak weg.

Keuzemogelijkheden voor een AOV op maat
U kent uw klant het beste. Daarom stelt u de AOV van TAF zelf samen, zodat deze naadloos aansluit op de situatie
van de ondernemer. Binnen de GoedGezekerd AOV heeft u onder andere de volgende keuzemogelijkheden:
•

Eigen risicoperiode: vanaf 30 dagen tot twee jaar.

•

Uitkeringsduur: al vanaf twee jaar tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

•

Beoordeling op basis van het eigen beroep of passende arbeid.

•

Uitkeringsgrens: vanaf 25%.

Scherpe premie
TAF bewijst dat een AOV niet duur hoeft te zijn: de TAF GoedGezekerd AOV ontving de maximale score voor prijs
van MoneyView in 2020. Jonge ondernemers kunnen bovendien profiteren van een lagere premie, die stijgt met de
leeftijd (combinatietarief). Kiezen voor een vaste premie kan uiteraard ook (standaardtarief). Daarnaast ontvangt
de verzekerde premiekorting: 20% in het eerste jaar of een doorlopende korting over de hele looptijd.

Lidmaatschap Royal Doctors
Goede keuzes maken en snel geholpen worden zijn cruciaal als je ziek bent. Royal Doctors ondersteunt de
verzekerde daarbij. Geen Google, maar een team van experts aan wie de verzekerde medische vragen kan stellen.
Een second opinion bij twijfel over diagnose of behandelplan, eventueel door een internationale toparts. En de
beste gezondheidszorg zonder wachttijd binnen handbereik.

Uniek! Sluit aan bij de AOW gerechtigde leeftijd
De looptijd van de TAF GoedGezekerd kan aangevraagd worden tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd. De
einddatum wordt dan automatisch aangepast als de AOW leeftijd stijgt (tot maximaal 70 jaar).

Bekijk de productkaart voor alle keuzemogelijkheden en de belangrijkste productkenmerken.

