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Univé Arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor ondernemers
Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering  
voor u van belang kan zijn

Wist u dat arbeidsongeschiktheid in bijna 
een derde van de gevallen komt door een 
bedrijfsongeval? En dat de kans zelfs nog 
groter is dat u arbeidsongeschikt raakt door 
een sportblessure, een ongelukje tijdens uw 
vakantie of door een aanrijding? Als u dan niet 
meer kunt werken, moet u uw inkomensverlies 
zelf opvangen. En voor uw re-integratie, en 
de kosten ervan, moet u ook zelf zorgen. Een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
zorgt dan voor extra inkomen en helpt u snel 
en verantwoord weer aan de slag te gaan.

Onze adviseurs bespreken graag met u wat de 
mogelijkheden zijn van een AOV. Welke AOV het 
beste bij u past. Maar wat als in uw situatie een 
AOV helemaal geen optie is? En heeft u eigenlijk 
wel een AOV nodig? Ook dit neemt u door met 
uw AOV-adviseur. Zodat u zelf kunt bepalen of 
een AOV voor u een goed idee is. Maak daarom 
snel een afspraak voor een intakegesprek. Er is 
altijd een adviseur bij u in de buurt.



In 5 stappen naar een advies op maat
Stap 1: het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek vertelt u over 
uw wensen, uw beroep, uw bedrijf en uw 
persoonlijke en financiële situatie. Samen 
met uw adviseur bespreekt u wat uw opties 
zijn voor een AOV. Tijdens dit gesprek krijgt u 
nog geen advies. Daarvoor moeten wij dieper 
op uw financiële situatie en wensen ingaan. 
Dat doen wij in een inventarisatiegesprek. 
In het intakegesprek vertellen wij u welke 
adviesvarianten wij kennen en wat de 
advieskosten zijn. De kosten voor het 
intakegesprek nemen wij voor onze rekening.

Stap 2: het inventarisatiegesprek
Tijdens het inventarisatiegesprek gaat uw 
adviseur dieper in op uw financiële en 
persoonlijke situatie. Kunt u bijvoorbeeld zelf 
het financiële risico van arbeidsongeschiktheid 
dragen? Is er iemand die uw werkzaamheden 
kan overnemen als u arbeidsongeschikt bent? 
Welk deel van uw inkomen wilt u eigenlijk 
verzekeren?

Van tevoren levert u de gevraagde gegevens 
aan. Welke gegevens u precies moet aanleveren 
hangt af van het soort advies. Tijdens het 
intakegesprek hoort u welke gegevens uw 
adviseur nodig heeft. 

Stap 3: de analyse
Na het inventarisatiegesprek analyseert uw 
adviseur uw gegevens en alles wat u samen 
besproken heeft. Uw adviseur brengt in beeld:
• Uw risico’s op arbeidsongeschiktheid, waarbij 

we kijken naar uw beroep, bedrijfstak, 
werkzaamheden, hobby’s, sport en andere 
activiteiten. 

• De gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
voor uw persoonlijke-, financiële- en 
bedrijfssituatie. Heeft u bijvoorbeeld een 
vervanger nodig, of heeft u een  partner die 
uw werk over kan nemen?

• Of u de financiële gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid ook op een andere 
manier kunt dragen. Bijvoorbeeld door een 
financiële buffer, andere verzekeringen, een 
partner die uw werk over kan nemen of een 
uitkering. 

• Of er statuten, overeenkomsten of aktes 
zijn met afspraken over loondoorbetaling bij 
arbeidsongeschiktheid. 

• Uw rechtsvorm. Wanneer u bijvoorbeeld lid 
bent van een Maatschap of VOF, dan kunnen 
er afspraken zijn over bijvoorbeeld de kosten 
van uw vervanging voor het bedrijf. 



Voorbereiding op uw inventarisatiegesprek
Een goed adviesgesprek vraagt om een goede voorbereiding. Het is daarom 
handig als u voor het gesprek alvast nadenkt over:
• Hoe groot het aandeel van uw inkomen is in het gezinsinkomen.
• Wat de vaste en variabele uitgaven zijn van uw gezin.
• Hoeveel inkomen u wilt houden als u arbeidsongeschikt wordt.
• Wat het betekent voor uw bedrijf als u arbeidsongeschikt raakt. Is uw bedrijf 

echt afhankelijk van uw eigen inzet, of kunt u een vervanger inhuren?
• Wat de overheadkosten zijn van uw bedrijf.
• Of u andere manieren heeft om uw inkomen aan te vullen als u 

arbeidsongeschikt raakt.



Stap 4: het adviesrapport
U krijgt een uitgebreid adviesrapport. Daarin 
vindt u:
• Onze analyse van uw persoonlijke en 

financiële situatie. 
• Ons advies over het te verzekeren inkomen, 

de uitkeringsperiode en de samenstelling 
van de verzekering.

• Of het doel van deze verzekering past bij uw 
situatie.

Uw adviseur neemt het adviesrapport met u 
door en bespreekt het vervolg. Wilt u een AOV 
afsluiten? Uw adviseur verzorgt de aanvraag en 
bewaakt het hele traject. Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u altijd bij uw adviseur terecht.

Stap 5: ondersteuning en nazorg
Uw situatie, maar ook wet- en regelgeving 
kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk 
dat we regelmatig kijken of uw AOV nog bij 
u past. Voor deze dienstverlening sluit u een 
abonnement af. Hieronder vallen de volgende 
werkzaamheden: 
• Minimaal eens in de drie jaar nemen wij 

contact op om te kijken of uw AOV nog past 
bij uw persoonlijke situatie.

• Wij informeren u over zaken die betrekking 
hebben op uw AOV. Zoals bijvoorbeeld (wets)
wijzigingen die van invloed kunnen zijn op 
ons advies en/of uw AOV.

• Wij zorgen voor een tijdige en correcte 
verwerking van wijzigingen op uw AOV.

• Wij helpen u bij de aanvraag van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering bij uw 
verzekeraar.

Met vragen over uw arbeidsongeschiktheids-
verzekering kunt u altijd bij ons terecht. 



Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke schades 
Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

Contact
Univé   Klantenservice Alarmcentrale
Kijk op unive.nl/contact voor 0592 349 350 Direct hulp • 24/7 bereikbaar
de winkel bij u in de buurt unive.nl/klantenservice +31 592 348 112

Ons AOV-advies 
Voor ons AOV-advies gaan wij uit van uw 
wensen en uw persoonlijke situatie. Wij 
hanteren echter wel een aantal standaard 
uitgangspunten in onze advisering. 

Deze uitgangspunten hanteren wij, omdat we 
van mening zijn dat deze passend zijn voor 
onze klanten.

• Onze uitgangspunten zijn: 
• een uitkeringsdrempel van 25%; 
• een indexatie op de uitkering; 
• een sommenverzekering; 
• een uitgebreide dekking. 

In eerste instantie adviseren wij een AOV van 
Univé. Mocht een AOV van Univé niet passen bij 
u, dan, kunnen wij eventueel een AOV van een 
andere verzekeraar adviseren.

Online zelf een AOV afsluiten
Kunt u zelf goed inschatten welke AOV bij u past 
dan kunt u er ook voor kiezen om een AOV van 
Univé online af te sluiten. Hierbij vult u zelf alle 
gegevens in. Een online assistent helpt u tijdens 
het aanvragen van de online AOV. U sluit dan 
altijd een AOV af bij Univé. 

De zekerheid van elkaar helpen
In een tijd waarin veel verandert, biedt 
Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar 
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim 
honderd winkels en online via onder andere de 
Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico’s te 
voorkomen, schade te beperken en alleen te 
verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen 
investeren we ook in lokale, maatschappelijke 
en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn 
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. 
Daar plukt ú de vruchten van. Lees er meer over 
op unive.nl.


