
Deze infographic wordt u aangeboden door TAF. Specialist in levens- en inkomensverzekeringen.
Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

TAF MAANDLASTBESCHERMER ZELFSTANDIGE

 Met een maximum van 125% van de volgende woonlasten:

Hypotheekrente
en -aflossing

Verzekeringspremie
overlijdensrisico,

opstal en inboedel

Gas, water en licht Servicekosten (VvE)

UNIEKE VOORDELEN

Onbeperkt toegang tot dienstverlening Royal Doctors
Goede keuzes maken en snel geholpen worden zijn cruciaal als je ziek bent.
Daarom krijgen verzekerden onbeperkt toegang tot de dienstverlening van

Royal Doctors. 

Weet vooraf wat er wordt uitgekeerd
Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op basis van de woonlasten bij

aanvang van de verzekering. Wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering
in inkomen, woonlasten of verhuizing naar een andere

koop- of huurwoning hebben geen invloed
op het verzekerd bedrag. 

UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZEKERHEID DAT DE WOONLASTEN WORDEN DOORBETAALD

        
Als de ondernemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, 

wordt er een maandelijks bedrag uitgekeerd dat
afhankelijk is van hoe arbeidsongeschikt de

ondernemer is. Vanaf 80% arbeidsongeschiktheid
wordt het volledige verzekerd bedrag uitgekeerd. 

Daarbij staat de volgende vraag centraal: hoeveel uur kan
de ondernemer nog werken rekening houdend met zijn of

haar beperkingen? Tijdens het eerste jaar van
arbeidsongeschiktheid wordt daarbij alleen naar het
eigen beroep gekeken, na het eerste jaar ook naar

werkzaamheden die passen bij de
werkervaring en opleiding van de ondernemer.

Deze uitkering is netto als de ondernemer ervoor kiest
om de premie niet fiscaal af te trekken. Wordt de

premie wel fiscaal afgetrokken? Dan wordt er
loonbelasting ingehouden op de uitkering.

Veel ondernemers schuiven het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
zich uit omdat ze het te duur vinden. Zij willen wél graag de zekerheid dat het huishouden

doordraait als zij (even) uit de running zijn door een langdurige ziekte of een ongeval.
De TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige biedt de ondernemer de zekerheid dat

zij de belangrijkste woonlasten kunnen doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid.

FEITEN OVER ONDERNEMERS

56% maakt zich zorgen over arbeidsongeschiktheid

25% wordt ooit langer dan twee jaar ziek

  

69% kan maximaal een jaar rondkomen van spaargeld

37% vindt een AOV te duur

Hoeveel wordt uitgekeerd?

Hoe wordt het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

BEPAAL ZELF HOELANG WORDT UITGEKEERD
Uitkeringsduur per claim

Afhankelijk van het risico dat de ondernemer wil lopen kiest deze voor
een uitkering bij kortdurende, langdurende of blijvende aandoeningen.

Eigen risicoperiode
Tijdens de eigen risicoperiode ontvangt de ondernemer nog geen uitkering. 

Hoe langer de ondernemer zelf de maandlasten kan betalen, hoe goedkoper de premie.

2 jaar | 5 jaar | 10 jaar | einde looptijd

90 dagen | 180 dagen | 365 dagen | 730 dagen

Vanaf 5 jaar tot maximaal AOW-leeftijd

Looptijd
Stem de looptijd af op de duur van de hypotheek, AOW-leeftijd of een ander

moment. De uitkering stopt uiterlijk aan het einde van de looptijd.

Netto of bruto uitkering?

Verzeker tot € 2.500 per maand


