
TAF GoedGezekerd AOV
Een betaalbare AOV op maat

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF kiest u voor een betaalbare verzekering op maat. 

Een vangnet voor als u door ziekte of een ongeval, voor langere tijd niet kunt werken. Zo bent u 

ervan verzekerd dat u de vaste maandelijkse lasten kunt blijven betalen. 

    Uitgebreide dekking bij arbeidsongeschiktheid door alle objectief medisch vastgestelde oorzaken.

    Met veel keuzemogelijkheden stelt u de verzekering zelf samen.

    Hoogste waardering op prijs van onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView in 2021.

    Uitgeroepen tot beste dienstverlener in het Adfi z Prestatie Onderzoek door adviseurs.

    Hulp bij het krijgen van de beste medische zorg. 

   Actieve en persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.



Inleiding
Als u als zelfstandig ondernemer niet meer kunt werken omdat u arbeidsongeschikt bent, dan heeft dat grote financiële 

gevolgen. U bent aangewezen op uw spaargeld. En een bijstandsuitkering? Die krijgt u pas als u geen inkomen of spaargeld 

meer heeft én met uw bedrijf stopt. Met een AOV verzekert u zich van een maandelijks inkomen als u niet meer kunt 

werken door ziekte of een ongeval.

Voor wie?
Voor alle ondernemers. Van startende tot ervaren ondernemers, met of zonder personeel (ZZP’ers). U kunt een AOV bij ons 

afsluiten als u tussen de 18 en 62 jaar bent. 

Welke AOV kunt u bij ons sluiten?
U heeft de keuze uit de TAF Basis- of GoedGezekerd AOV. Hieronder vergelijkt u deze verzekeringen op hoofdlijnen.

TAF BasisGezekerd AOV TAF GoedGezekerd AOV

Arbeidsongeschiktheid door Ongeval Ongeval en

Ernstige 

ziekten

Excl. psychische 

klachten

Incl. psychische 

klachten

Ongeval

Bepaalde ernstige ziekten

Medisch vastgestelde 

ziekten of aandoeningen

Psychische klachten en 

aandoeningen

Voor een exacte omschrijving van de dekking bekijk de betreffende polisvoorwaarden.

Ga voor advies naar uw financieel adviseur
Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij TAF afsluiten? Laat u dan adviseren door een onafhankelijk financieel 

adviseur. Die helpt u om de juiste keuzes te maken voor een verzekering die past bij uw wensen en persoonlijke situatie. 

Heeft u nog geen financieel adviseur? Op www.taf.nl/vindadviseur vindt u er een bij u in de buurt.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer 040 – 707 38 90 of e-mailadres info@taf.nl.
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Keuzemogelijkheden voor een TAF GoedGezekerd AOV
Veel ondernemers zien de noodzaak van een verzekering bij arbeidsongeschiktheid wel in, maar vinden een AOV die het 

hele inkomen verzekert tot aan de pensioenleeftijd te duur. De TAF Goedgezekerd AOV stelt u zelf samen aan de hand van 

onderstaande keuzemogelijkheden, zodat deze volledig past bij uw persoonlijke situatie en budget.

Verzekerd bedrag
Dit is de maandelijkse uitkering  die u verzekert als u volledig arbeidsongeschikt raakt. Bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid, krijgt u een gedeelte hiervan uitgekeerd.

Het verzekerd bedrag is maximaal € 5.000 per maand. Dit wordt berekend door de maximale optelsom van: uw 

maandelijkse vaste lasten (privé en zakelijk) + € 750 voor overige kosten.

Wilt u meer dan € 2.500 per maand verzekeren? Dan wordt de hoogte van bovenstaand bedrag eventueel beperkt door 85% 

van uw gemiddelde maandinkomen over de laatste 3 jaar.
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Fiscaliteit
U kunt kiezen of u de premie wel of niet fiscaal aftrekbaar wilt maken van de inkomstenbelasting. Vraag uw financieel 

adviseur wat in uw situatie het voordeligst is.

Fiscaal verrekenen premie in Box 1

Fiscaal verrekenen premie in Box 1 Als u de premie in mindering brengt op uw belastbaar inkomen, is de eventuele 

uitkering bruto. TAF houdt loonheffing in op uw uitkering. 

Niet fiscaal verrekenen premie in Box 1 

Als u de premie niet in mindering brengt op uw belastbaar inkomen, is de eventuele uitkering netto. De uitkering is 

onbelast.

Indexatie
Om het verzekerd bedrag aangesloten te houden bij uw persoonlijke situatie, kunt u kiezen voor indexatie (maximaal 3%), 

dan groeit de uitkering (en eventueel het verzekerd bedrag) jaarlijks mee met de inflatie.

U kunt er ook voor kiezen om het verzekerd bedrag jaarlijks zelf (niet automatisch) te verhogen met maximaal 20%. 

Verlagen mag ook op elk gewenst moment. 

Dekking
U verzekert zich voor arbeidsongeschiktheid door alle objectief medisch vast te stellen ziekten en aandoeningen tijdens 

de looptijd van de verzekering. In ruil voor een lagere premie, kunt u ervoor kiezen om psychische klachten niet mee te 

verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

 n  Na de einddatum van de verzekering is er geen dekking meer. Wij keren dan niet meer uit na 

arbeidsongeschiktheid.

 n  Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld (bijvoorbeeld alcoholgebruik of handelen in strijd met 

veiligheidsinstructies). Als u de premie niet betaalt bent u ook niet verzekerd.

 n  Wij keren niet of minder uit als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Dat geldt ook voor fraude of 

misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur 

waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Kijk in de polisvoorwaarden voor alle beperkingen of uitsluitingen.

Uitkeringsgrens
De uitkeringsgrens bepaalt vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt. Dit is al mogelijk vanaf 

25% arbeidsongeschiktheid. Premie besparen? Dan kunt u er ook voor kiezen om pas een uitkering te ontvangen als u 

volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt bent. Een percentage ertussenin is ook mogelijk.
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Claimbeoordeling
Bij het aanvragen van de verzekering kiest u op welke manier uw arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt. In het eerste 

jaar van arbeidsongeschiktheid kijken wij altijd of u uw eigen werkzaamheden nog kunt uitvoeren. Dat noemen wij 

beroepsarbeid en is het meest ruime criterium. In ruil voor een lagere premie, kunt u na het eerste jaar ook kiezen voor een 

beoordeling op basis van passende arbeid. Voor sommige fysiek zware of creatieve beroepen kan na het eerste jaar alleen 

gekozen worden voor een beoordeling op basis van passende arbeid.

Beroepsarbeidsongeschiktheid 

Wij beoordelen of u uw eigen beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet? Dan bent u arbeidsongeschikt voor uw eigen 

beroep en volgt een (gedeeltelijke) uitkering. Ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. 

Passende arbeid

Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met 

uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren. Uw uitkering wordt 

hierop aangepast.

Uitkeringsduur
U bepaalt zelf hoelang u een uitkering wenst bij arbeidsongeschiktheid. Neemt u genoegen met een uitkering van 2, 5 of 

10 jaar? Of gaat u voor de maximale zekerheid van een uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd? Hoe langer de uitkering die 

u wenst, hoe hoger de premie.

Eigen risicoperiode
Tijdens de eigen risicoperiode is er geen recht op een uitkering. Afhankelijk  van de periode die u kunt overbruggen 

met uw spaargeld kiest u voor een eigen risicoperiode vanaf 30 dagen tot 2 jaar. De eigen risicoperiode gaat af van de 

uitkeringsduur. 

Looptijd
De periode die u verzekerd bent, noemen we looptijd. Als u arbeidsongeschikt raakt tijdens de looptijd bent u verzekerd. Een 

eventuele uitkering stopt altijd aan het einde van de looptijd.

Premie
Dat is afhankelijk van onder andere leeftijd, beroep, verzekerd bedrag en de persoonlijke keuzes die u maakt voor een AOV 

op maat. Maak een berekening op www.taf.nl/aov 

Tarief
Kies voor een gelijkblijvende premie (standaardtarief) of een zogenaamd combinatietarief. Als u kiest voor het 

combinatietarief, betaalt u meer premie naarmate u ouder wordt. Vanaf uw 45e jaar blijft de premie gelijk. U betaalt de 

premie per maand of per jaar. 

Korting
U ontvangt het eerste jaar 20 procent korting op de premie. Of u kiest ervoor om deze korting uit te smeren over de hele 

periode dat de verzekering loopt.
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Extra’s bij de TAF Goedgezekerd AOV inbegrepen
Bij de TAF GoedGezekerd AOV zitten, behalve een dekking bij arbeidsongeschiktheid, nog meer zaken bij de premie 

inbegrepen.

Onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors
Goede keuzes maken en snel geholpen worden zijn cruciaal als u ziek bent. Royal Doctors ondersteunt u daarbij met:

 n  een algemene medische vraag 

 n  een afspraak bij een specialist zonder wachttijden 

 n  second opinion na een gestelde diagnose 

 n  objectief advies bij een medisch complex verhaal 

Meer informatie vindt u op www.taf.nl/royaldoctors.

Uitkering bij overlijden van partner en kind
Een uitkering van drie keer het verzekerd maandbedrag bij overlijden van:

 - De verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid of door een ongeval

 - Partner of kind (tot maximaal 18 jaar) als gevolg van een ongeval.

Uitkering bij zwangerschap
16 weken lang een uitkering van 100% van het verzekerd maandbedrag. Voorwaarde is wel dat het kind minimaal twee jaar 

na de ingangsdatum van de verzekering geboren wordt.  

Uitkering bij adoptie
Een eenmalige uitkering van twee keer het verzekerd maandbedrag bij adoptie van een kind.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 366e dag arbeidsongeschiktheid is er, naar rato van het uitkeringspercentage, geen premie meer verschuldigd.  
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Aanvragen en afsluiten

1.   Ga voor advies naar uw financieel adviseur 

Het maken van de juiste keuzes voor het afsluiten van een AOV die past bij uw wensen en persoonlijke situatie is erg 

belangrijk. Uw financieel adviseur helpt u hierbij. Als u de verzekering wilt afsluiten, vraagt uw adviseur de verzekering 

voor u aan bij TAF. Heeft u nog geen financieel adviseur? Op www.taf.nl/vindadviseur vindt u er een bij u in de buurt. 

 

Wilt u meer informatie over de medische beoordeling van een verzekeringsaanvraag? Download dan onze brochure 

‘Medische beoordeling: hoe gaat het in zijn werk?’ op www.taf.nl/goedgezekerd/medische-beoordeling

2.   Wij beoordelen uw verzekeringsaanvraag 

Na ontvangst van de verzekeringsaanvraag, sturen wij u per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van een 

gezondheidsverklaring. Na ontvangst van de door u ingevulde verklaring wordt uw aanvraag direct beoordeeld door een 

onafhankelijk medisch adviseur. Mogelijk wordt er nog contact met u opgenomen om de vragenlijst telefonisch door te 

spreken. U ontvangt van ons een bericht over de uitslag van de beoordeling. 

 

Voorlopige dekking 

Of u zich kunt verzekeren hangt onder andere af van uw leeftijd, beroep en gezondheid. In de periode tussen 

het indienen van de aanvraag en de ingangsdatum van de verzekering, bent u in ieder geval verzekerd voor 

arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Vanaf het moment dat u de acceptatiebevestiging van ons heeft ontvangen 

ben u volledig verzekerd. Ook als de ingangsdatum van de polis op een later moment is. De voorlopige dekking geldt 

voor maximaal drie maanden. 

3.   Na acceptatie ontvangt u de verzekeringspolis 

U ontvangt uw verzekeringspolis per e-mail. Op het polisblad vindt u alle gegevens van uw verzekering. 
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Houd uw verzekering actueel
Uw situatie kan veranderen. Daarom is het belangrijk om regelmatig met uw financieel adviseur te overleggen of uw 

verzekering nog bij u past. Wijzigt uw persoonlijke situatie? Dan moet u dit aan ons doorgeven. 

Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven?
Geef alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekering direct aan ons door. Denk daarbij aan wijzigingen in 

uw beroep, uw werkzaamheden en inkomen. Bent u van plan om langer dan twee maanden naar het buitenland te gaan?  

Meld dit dan tijdig voor vertrek. Wij informeren u over de gevolgen van de wijziging. 

Wilt u uw verzekering wijzigen?
Het wijzigen van de dekking van uw verzekering kan grote financiële gevolgen hebben bij arbeidsongeschiktheid. Laat u 

daarom vooraf informeren over de gevolgen van de wijziging(en) door uw financieel adviseur. Wijzigingen zoals uw adres 

en rekeningnummer geeft u eenvoudig zelf aan ons door op www.taf.nl/klantenservice.

Wilt u uw verzekering opzeggen?
De TAF Goedgezekerd  AOV kan na het eerste jaar, maandelijks worden opgezegd. Het opzegformulier vindt u op 

www.taf.nl/klantenservice.

Verzekering tijdelijk stopzetten (sluimerperiode)
Gaat u tijdelijk in loondienst werken, voor langere tijd naar het buitenland of neemt u een sabbatical? Dan kunt u uw 

verzekering maximaal een jaar stopzetten. U bent in die periode niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Tijdens die 

periode betaalt u slechts 10% van de premie. Na deze periode bent u weer gewoon volledig verzekerd. Zonder dat u 

daarvoor opnieuw gezondheidsvragen moet beantwoorden.

Mag TAF de premie en/of voorwaarden tussentijds wijzigen?
Als het nodig is mogen wij de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering aanpassen. Maar alleen voor alle of een 

groep verzekerden tegelijkertijd (en bloc). Dit is uitzonderlijk, maar kan wel eens voorkomen. Bijvoorbeeld bij een wijziging 

in de wet of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. De premie mogen 

we maximaal met 20% per jaar verhogen of verlagen. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u dit binnen 30 

dagen laten weten. De verzekering wordt dan beëindigd. 

Hulp om arbeidsongeschiktheid te voorkomen
Wij helpen u graag om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Daarvoor werken we samen met onafhankelijke medisch 

adviseurs en arbeidsdeskundigen. Zij helpen u graag om gezond te blijven. Bel ons gerust als u hier vragen over heeft. Meer 

informatie vindt u ook op www.taf.nl/reintegratie.
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Arbeidsongeschikt, wat nu?
Het is logisch dat u snel wilt weten waar u aan toe bent als u niet meer (volledig) kunt werken. Lees alles over onze aanpak 

van ziekmelding tot re-integratie.

1. Meld uw arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk bij uw financieel adviseur 

Uw adviseur helpt u met het invullen van het schadeaangifteformulier en het aanleveren van de juiste informatie. Wij 

ontvangen het formulier graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de eigen risicoperiode (wachttijd). Heeft u 

gekozen voor een wachttijd langer dan drie maanden? Meld uw arbeidsongeschiktheid dan in ieder geval binnen drie 

maanden bij ons.

2. Wij nemen binnen een week contact met u op 

U krijgt een vaste contactpersoon binnen TAF aangewezen die uw melding behandelt en contact met u onderhoudt 

zolang u niet kunt werken. Binnen een week neemt hij of zij telefonisch contact met u op. Natuurlijk kunt u ook 

meteen met al uw vragen bij hem of haar terecht. 

3. Wij beoordelen uw melding 

Wij werken samen met een onafhankelijk medisch adviesbureau. Een medisch adviseur van dit bureau neemt contact 

met u op voor meer informatie over uw gezondheid en het werk dat u doet. Eventueel legt hij of zij ook contact met 

uw behandelaar of arts. Zo kan de medisch adviseur zich een goed beeld vormen van uw gezondheid. Vervolgens 

bekijkt een arbeidsdeskundige in hoeverre u nog kunt werken. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld in welke mate er 

sprake is van arbeidsongeschiktheid. En wordt de hoogte van uw uitkering vastgesteld. Als u het niet eens bent met de 

beoordeling, heeft u recht op een second opinion. In de polisvoorwaarden leest u hoe u hiervan gebruik kunt maken 

en aan welke voorwaarden u daarbij moet voldoen.

4. U ontvangt een uitkering 

Heeft u recht op een uitkering en is de eigen risicoperiode verstreken? Dan ontvangt u van ons een uitkering. Hoeveel 

wij uitkeren is afhankelijk van het bedrag dat u heeft verzekerd en uw arbeidsongeschiktheidspercentage. In de tabel 

hieronder leest u de uitkeringspercentages op basis waarvan wij uw uitkering berekenen. 

 

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage van verzekerd bedrag

25% tot 35% 30%

35% tot 45% 40%

45% tot 55% 50%

55% tot 65 60%

65% tot 80% 75%

80% of meer 100%

5. Wij helpen u weer aan het werk 

Als u arbeidsongeschikt bent, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk herstellen en daarna weer aan het werk. Wij zorgen 

niet alleen voor een uitkering, maar ook voor u. Vanaf uw ziekmelding totdat u weer kunt werken. Daarvoor werken 

we samen met een vast team van deskundigen. Wij volgen geen standaard proces, maar wij geloven in persoonlijke 

begeleiding op maat. Samen met u bekijken we welke maatregelen en ondersteuning u nodig heeft om weer aan 

het werk te gaan. Denk hierbij aan de aanschaf van hulpmiddelen, advies over het aanpassen van uw werkplek en 

uw werkzaamheden en deskundige begeleiding naar een snel herstel. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitvoeren? 

Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor ander werk. Eventueel behoort her- en omscholing tot de 

mogelijkheden. Meer informatie over de procedure vindt u in de brochure ‘Arbeidsongeschikt, wat nu?’ op  

www.taf.nl/arbeidsongeschikt.
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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 GoedGezekerd AOV werkt TAF samen met Quantum Leben. Deze verzekeraar is door De Nederlandsche 

Bank toegelaten op de Nederlandse markt. TAF handelt in volmacht van de genoemde verzekeraar.

Quantum Leben, de verzekeraar achter de TAF GoedGezekerd AOV, staat onder toezicht van de Financiële 

Markt Autoriteit, FMA, 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?
Kijk op www.taf.nl/aov of neem contact op met uw fi nancieel adviseur. 

Deze brochure geeft u een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de TAF GoedGezekerd 

AOV. Een volledig overzicht vindt u in onze  polisvoorwaarden op www.taf.nl/polisvoorwaarden.

Weet dat het bestaat. Een betaalbare AOV op maat.

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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