
Wat is verzekerd? 
Met de Insify AOV ben je verzekerd als je arbeidsongeschikt 
wordt en je daardoor minder of niet meer kunt werken. Je 
ontvangt dan een maandelijkse uitkering. Je kiest zelf het 
verzekerde maandbedrag dat gedekt is. 

Bij zwangerschap of adoptie ontvang je een uitkering met 
vaste duur, mits de (vermoedelijke) bevallingsdatum of de 
adoptiedatum minstens 2 jaar na de ingangsdatum ligt.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt 
werken. Als je volledig arbeidsongeschikt bent is je maandelijkse 
uitkering gelijk aan het verzekerde maandbedrag. Ben je 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijgt je een gedeeltelijke 
uitkering.

Duur van de uit ke ring
De duur van de uitkering hangt af van hoe lang je 
arbeidsongeschikt blijft en welke uitkeringsduur je gekozen hebt. 
De uitkering loopt door zolang je arbeidsongeschikt bent, maar 
stopt wanneer je de afgesproken eindleeftijd bereikt, of als de 
maximale uitkeringsduur is bereikt. 

Je kiest zelf de maximale uitkeringsduur: tot de afgesproken 
eindleeftijd of een uitkering die na een bepaald aantal jaar altijd 
eindigt.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid
Je bent verzekerd voor arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door 
een ongeval, een aandoening of door orgaandonatie, behalve 
als de oorzaak via een clausule op je polisblad is uitgesloten. 
Je kunt ook kiezen om geen dekking te hebben voor geestelijke 
(psychische) aandoeningen. Je premie is dan lager.

Criterium arbeidsongeschiktheid
We beoordelen je arbeidsongeschiktheid door te kijken welk 
werk je niet meer kunt doen. Voor de meeste beroepen kijken we 
daarbij naar je eigen beroep. Voor sommige beroepen kijken we 
naar passende arbeid: of er ander werk is dat je nog wel kunt 
doen en wat past bij je opleiding en ervaring. Als dit voor jouw 
beroep geldt, staat dit op je polisblad..

Wanneer keren we uit?
Je krijgt een uitkering als je minimaal 25% arbeidsongeschikt 
bent.

Verzekerde bedragen aanpassen
Met ingang van ieder nieuw polisjaar mag je het verzekerde 
maandbedrag verhogen met 20% zonder dat wij vragen stellen 
over je gezondheid, tot een maximum van € 5.000.
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Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden vind je het volledige overzicht waarvoor je wel en niet bent verzekerd.

Wat voor soort verzekering is dit?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bedoeld 
voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeur-grootaandeelhouders.

Wat is niet verzekerd? 
We keren niet uit als de oorzaak van je arbeidsongeschiktheid 
niet objectief medisch is vastgesteld door een bevoegd arts, of 
als je stoornis niet algemeen erkend wordt binnen de medische 
wetenschap.

Bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn nooit gedekt. 
Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Dit geldt bijvoorbeeld als er sprake was van opzet of 
roekeloosheid.

Of als er sprake is van overmatig alcoholgebruik, of het gebruik 
van drugs of medicijnen waarvoor je geen doktersrecept had.

We keren in bepaalde situaties nooit uit. Zie de polisvoorwaarden 
voor al deze situaties.

Dit geldt bijvoorbeeld als je gefraudeerd hebt.

Of als je je niet aan je verplichtingen hebt gehouden bij 
arbeidsongeschiktheid.

Of als je je premie niet hebt betaald.

Of wanneer je in de gevangenis zit.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
Het verzekerde maandbedrag dat je kiest mag niet hoger zijn 
dan 100% van je aantoonbare, vaste maandelijkse lasten plus 
een bedrag van maximaal € 1.000. Ook mag het verzekerde 
maandbedrag, wanneer dit hoger is dan € 2.500, niet hoger zijn 
dan 85% van je gemiddelde maandinkomen als ondernemer. 

Wanneer je de verzekering aanvraagt kies je een verzekerd 
maandbedrag. Wanneer je dit bedrag kiest, of wanneer je later 
het bedrag verhoogt, geef je je vaste lasten en je inkomen op. 
Als je binnen 5 jaar vanaf dat moment arbeidsongeschikt wordt, 
kunnen we vragen om die vaste lasten en dat inkomen aan te 
tonen.

Wachttijd
Bij arbeidsongeschiktheid krijg je tijdens de wachttijd nog geen 
uitkering. Je kiest zelf de wachttijd: van 1 maand tot maximaal 2 
jaar.

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager 
de premie.

Belasting
Je kiest zelf of je jouw verzekeringspremie wilt kunnen aftrekken 
voor de inkomstenbelasting. Kies je hiervoor? Dan zijn alle 
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid belast. Wij houden op 
die uitkeringen dan belasting in en betalen die namens jou aan 
de Belastingdienst. Dit betekent dat de uitkering die je van ons 
ontvangt bij arbeidsongeschiktheid, lager is. 



Waar ben ik gedekt?
Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het maakt niet uit waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Ga je langer dan twee 
maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de dekking dan worden gepauzeerd of de 
verzekering worden beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij je aanvraag stellen wij vragen over je gezondheid en beroep. Beantwoord die vragen eerlijk en volledig. Je moet wijzigingen doorgeven, 
bijvoorbeeld als je van beroep wijzigt. Raak je arbeidsongeschikt? Meld dit dan binnen 30 dagen. Ben je weer hersteld? Meld dit ook zo snel mogelijk. 
Je moet adviezen van ons of deskundigen opvolgen als deze bijdragen aan je herstel of je re-integratie bevorderen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering direct na ingang dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Neem contact op met support@insify.nl.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

In dexe ring
Je kunt ervoor kiezen om je verzekerde bedrag en je eventuele uitkering jaarlijks met 2% te laten stijgen. Zo houd je rekening met inflatie (toekomstige 
prijsstijgingen van goederen en diensten).

Als je hiervoor kiest stijgt ook je premie jaarlijks naar verhouding. Het verzekerde bedrag stijgt maximaal tot € 6.500.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van je verzekering. Je verzekering loopt tot de afgesproken eindleeftijd. De verzekering kan tussentijds ook 
om andere redenen eindigen. Bijvoorbeeld als je je premie niet (op tijd) betaalt. Of als je stopt met het uitoefenen van je beroep.
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