PRODUCTKAART ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV)
Deze productkaart geeft u inzicht in hoe bij Vermolen Bedrijfsverzekeringen de werkwijze rondom
AOV is.
Om goed te kunnen adviseren en bemiddelen naar een AOV, moeten wij uw persoonlijke situatie
door en door kennen. Dat doen we aan de hand van een zgn. klantprofiel op basis waarvan wij u een
op uw situatie passende AOV kunnen adviseren.
Daarnaast kiezen we voor een full service dienstverlening. Wat betekent dat? Full service wil zeggen
dat Vermolen Bedrijfsverzekeringen uw AOV van A tot Z administreert en beheert en daarmee aan
de zorgplicht die u daarin van ons mag verwachten voldoet.
U komt niet voor verrassingen te staan en wordt niet overvallen door onverwachte extra kosten.

GRATIS INTAKE GESPREK
Voor een goed en passend advies over de risico’s van arbeidsongeschiktheid is het van belang inzicht
te krijgen in uw financiële positie nu en in geval van arbeidsongeschiktheid. Vermolen maakt met u
een afspraak voor een zgn. intakegesprek waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.
RISICOANALYSE
Naar aanleiding van het intake gesprek wordt een korte risico analyse gemaakt; beiden worden
vastgelegd in een ‘klantprofiel’, zodat voor u en ons altijd duidelijk is wat de grondslagen voor het
advies zijn geweest.
BREDE MARKTVERKENNING
Op grond van de risico analyse worden bij meerdere verzekeraars offertes opgevraagd. Indien nodig,
kunnen daarin meerdere verzekeringscombinaties worden betrokken om alle mogelijkheden in een
zo breed mogelijk perspectief te kunnen plaatsen.
OFFERTE MET TOELICHTING DETAILS
U ontvangt een verkort totaaloverzicht van alle offertes met daarbij een toelichting op met name
enkele in het oog springende verschillen tussen de aangeboden producten
MAATWERK PRODUCT
In een persoonlijk gesprek komen we gezamenlijk tot het best passende maatwerk product voor uw
financiële situatie.
AANVRAAGBEGELEIDING
Vermolen begeleidt uw aanvraag met raad en daad. Dat beperkt zich niet tot alleen het technische
gedeelte, maar ook met betrekking tot de medische acceptatie, bv. bij een (aanvullende) keuring.
GEEN PROVISIE
In plaats van provisie betaalt u voor het advies en bemiddeling van een AOV polis een eenmalig
bedrag van € 300 + een abonnementstarief van € 295 per jaar.
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FULL SERVICE
Vermolen maakt geen onderscheid in abonnementen en biedt daarmee full service, wat inhoudt dat
we 24/7 vraagbaak zijn, klaar staan voor advies over arbeidsongeschiktheid, zonder dat daarvoor
kosten in rekening worden gebracht.
SCHERPE PRIJSSTELLING
Vermolen hanteert een in de markt scherpe all-in prijs, waardoor u niet verrast wordt door extra
kosten.
ABONNEMENTSTARIEF € 295 PER JAAR
Het abonnementstarief voor het Vermolen full service AOV abonnement is slechts € 295 per jaar allin, dus incl. administratie, beheer, schadebegeleiding e.d.
GEEN VERBORGEN KOSTEN
Vermolen hanteert een full service abonnement wat inhoudt dat u nooit tegen verborgen kosten
aanloopt of dat aanvullende kosten in rekening gebracht zullen worden
24/7 OPEN VRAAGBAAK
U kunt onbeperkt vragen stellen of advies vragen over arbeidsongeschiktheid en of uw lopende
arbeidsongeschiktheidsverzekering
JAARLIJKS BEHEER/ONDERHOUD
Vermolen administreert en beheert uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening en checkt regelmatig,
minimaal eens per drie jaar, samen met u of de afgesproken dekking nog past bij uw actuele
financiële situatie
VERWERKING WIJZIGINGEN
Eventuele wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke situatie of met betrekking tot de
verzekeringsdekking worden gratis verwerkt.
BEGELEIDING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
In geval van (dreigende) arbeidsongeschiktheid is Vermolen u behulpzaam zijn bij de claim richting de
verzekeraar en volgt Vermolen het contact tussen u en verzekeraar op de voet. Helaas beperkt de
privacywetgeving onze bewegingsruimte, maar zo nodig kunnen we altijd te hulp schieten en een
adviserende, dan wel bemiddelende rol spelen.
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