
Informatie voor het intermediair
TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige

Als je als ondernemer in Nederland zelf niets regelt voor arbeidsongeschiktheid, kun je nergens

op terugvallen als je (even) niet kunt werken door een ziekte of ongeval. Met de

TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige is uw klant er in ieder geval van verzekerd dat deze de 

belangrijkste woonlasten door kan betalen.

Waarom kiezen voor de TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige?

    Vast bedrag per maand bij arbeidsongeschiktheid om de woonlasten door te betalen.

   Ondersteunt de verzekerde bij het krijgen van de beste medische zorg.

    Sluit aan bij de AOW-leeftijd, ook als deze in de toekomst stijgt tot maximaal 70 jaar.

    Actieve en persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.
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Meer over de TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige

PRODUCTKENMERKEN

Dekking Arbeidsongeschiktheid

Verzekeraar Quantum Leben

Voor wie? • Voor ondernemers met of zonder personeel (ZZP’er)* met een eigen woning

• Vanaf 18 tot en met 62 jaar** 

Verzekerd bedrag Vast bedrag tussen € 100 en € 2.500 per maand, met een maximum van 125 procent van de bruto 

woonlasten op de ingangsdatum van de verzekering.

Bruto woonlasten

• Hypotheekrente

• Hypotheekaflossing

• Premie overlijdensrisicoverzekering

• Premie inboedel- en opstalverzekering

• Gas, water en licht

• Servicekosten (VvE)

Uitkering Vanaf 35 procent arbeidsongeschiktheid wordt pro rato uitgekeerd. 

Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage

0% tot 35% 0% van het verzekerde maandbedrag

35 % tot 45% 40% van het verzekerde maandbedrag

45% tot 55% 50% van het verzekerde maandbedrag

55% tot 65% 60% van het verzekerde maandbedrag

65% tot 80% 75% van het verzekerde maandbedrag

80% of meer 100% van het verzekerde maandbedrag

 

Verandering van woonlasten tijdens de looptijd en verhuizen naar een huurwoning hebben geen 

invloed op de uitkering.

Looptijd Vanaf 5 jaar tot de gekozen einddatum

Einddatum Maximaal AOW-gerechtigde leeftijd (maximaal 70 jaar)*

Eigen risicoperiode • 90 dagen

• 180 dagen

• 365 dagen

• 730 dagen

Uitkeringsduur per claim • 2 jaar

• 5 jaar

• 10 jaar

• Tot einde looptijd 

De uitkeringsduur wordt verminderd met de eigen risicoperiode.

Claimbeoordeling • Eerste jaar beroepsarbeid, daarna passende arbeid.

Fiscaliteit • Netto premie/uitkering onbelast

• Bruto premie/uitkering belast

Onderhoudsregeling Onder voorwaarden mag het verzekerd bedrag 60 maanden na de ingangsdatum of na een eerdere 

verhoging worden aangepast met maximaal 20 procent.

Contractduur 1 jaar, na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.

*   Een ondernemer is een beoefenaar van een zelfstandig beroep met een belastbare winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet 
Inkomstenbelasting 2001. Of de directeur-grootaandeelhouder als deze niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

**Voor beperkingen zie beroepenlijst op www.taf.nl/downloads onder tab Ondernemers AOV.
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PREMIE EN KOSTEN

Premiebetaling Per maand

Premievrijstelling Er geldt een premievrijstelling vanaf de 366ste dag van arbeidsongeschiktheid en als de verzekerde 

een uitkering uit de TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige ontvangt.

Tussentijdse premiewijziging In uitzonderlijke gevallen kunnen wij de voorwaarden of premie met maximaal 20 procent aanpassen 

voor alle of een groep verzekerden tegelijkertijd.

Eenmalige poliskosten Bij het afsluiten van de verzekering brengen wij eenmalig € 18 in rekening bij de verzekerde.

AANVRAAG EN ACCEPTATIE

Berekenen en aanvragen Via www.tafrekentool.nl

Medische acceptatie Via een online gezondheidsverklaring. Beoordeling door een onafhankelijk medisch adviesbureau.

Voorlopige dekking Tussen het indienen van de aanvraag en de ingangsdatum is de klant verzekerd voor

arbeidsongeschiktheid door een ongeval. De voorlopige dekking geldt maximaal voor drie maanden.

Geldigheid offerte Een offerte is tot vier weken geldig na de offertedatum.

Status van uw aanvraag Log in op tp-portaal

BIJ PREMIE INBEGREPEN

Onbeperkt toegang tot de 

dienstverlening van

Royal Doctors

Royal Doctors biedt hulp bij:

• een algemene medische vraag

• een afspraak bij een specialist zonder wachttijden

• second opinion na een gestelde diagnose

• objectief advies bij een medisch complex verhaal

Meer informatie www.taf.nl/royaldoctors

* Voor beperkingen zie beroepenlijst op www.taf.nl/downloads onder tab Ondernemers AOV.
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Betrouwbaar verzekeren
TAF is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve fi nanciële 

producten. Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening.

Voor de TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige werkt TAF samen met Quantum Leben A.G.. Deze 

verzekeraar is door De Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. TAF handelt in 

volmacht van de genoemde verzekeraar.  Quantum Leben A.G. staat onder toezicht van de FMA 

(Finanz Markt Aufsicht) in Liechtenstein.

TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, 

het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten 

en bedrijven terecht kunnen met vragen of klachten.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden.

Meer weten?
Deze productkaart geeft u een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de

TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige. Een volledig overzicht vindt u in onze polisvoorwaarden op

www.taf.nl/polisvoorwaarden onder de tab Ondernemers AOV.

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl


