
Informatie voor het intermediair
TAF Werknemers AOV

Als uw klant niet meer kan werken door langdurige ziekte of een ongeval betekent dat vaak een 

forse terugval in inkomen. Kan uw klant de hypotheek en andere vaste lasten dan nog betalen? 

Met de TAF Werknemers AOV wel. Hiermee bieden wij elke klant een passende oplossing bij 

arbeidsongeschiktheid. En ook bij werkloosheid, als uw klant dat wenst.

Waarom kiezen voor de TAF Werknemers AOV?

  Keuze uit het verzekeren van het inkomen of de vaste woonlasten.

  Uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.

  Snelle acceptatie met digitale gezondheidsverklaring voor de verzekerde.

  U vraagt onze verzekeringen eenvoudig en snel digitaal aan.

  Actieve en persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.



Inleiding
Met de TAF Werknemers AOV is uw klant verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en optioneel bij werkloosheid.  

Met ons uitgebreide  AOV aanbod hebben wij voor elke klant een passende verzekeringsoplossing.

TAF Werknemers AOV
Binnen de TAF Werknemers AOV heeft u de keuze uit twee verzekeringen: 

    TAF Inkomensbeschermer 

Verzekerd van een bepaald inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

    TAF Maandlastbeschermer 

Verzekerd van een bedrag voor het doorbetalen van de vaste maandelijkse woonlasten bij  

arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

Voor wie?
De TAF Werknemers AOV is ontwikkeld voor mensen:

    in loondienst

    met een eigen woning 1

    tussen de 18 en 62 jaar oud en

    minstens 16 uur per week werkzaam in Nederland.

Klantgericht en digitaal proces
Naast verzekeringen met een uitgebreide dekking en een scherpe prijs, biedt TAF ook een uitstekende service. Aanvragen gaat volledig 

digitaal, inclusief online gezondheidsverklaring voor de verzekerde. Zo weet uw klant snel waar hij aan toe is. En wordt uw klant 

arbeidsongeschikt of werkloos? Dan zorgen we niet alleen voor een uitkering, maar ook voor uw klant met persoonlijke aandacht en 

actieve ondersteuning.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie over de TAF Werknemers AOV vindt u op www.taf.nl/werknemersaov. Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord 

vindt u relevante informatie voor financieel adviseurs. 

   1   De TAF Inkomensbeschermer kan worden afgesloten als de resterende looptijd van de hypotheek vijf jaar of langer is. 
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Kenmerken van de TAF Werknemers AOV
De TAF Werknemers AOV bestaat uit de TAF Inkomensbeschermer en de TAF Maandlastbeschermer.  

In onderstaand overzicht vergelijkt u de verzekeringen op hoofdlijnen.

TAF Werknemers AOV

TAF Inkomensbeschermer TAF Maandlastbeschermer

Omschrijving Verzekerd van een bepaald maandinkomen als uw klant 

arbeidsongeschikt is en een WIA uitkering krijgt.

Vaste maandelijkse uitkering om de bruto 

woonlasten door te betalen als uw klant 

arbeidsongeschikt is. Optioneel ook bij werkloosheid.

Wat keert de 

verzekering uit?

Aanvulling op het inkomen tijdens 

arbeidsongeschiktheid 1 tot verzekerd maandinkomen.

Vast bedrag tussen € 150,- en € 2.500,- per maand met 

een maximum van 125% van de bruto woonlasten.

Definities Verzekerd maandinkomen 

Het verzekerd percentage (tussen 70 en 90 procent) van 

het laatstverdiende maandinkomen met een maximum 

van € 6.000,-. 

  Met het laatstverdiende maandinkomen wordt 

bedoeld: het inkomen direct voorafgaand aan 

arbeidsongeschiktheid, met een maximum van het 

inkomen zoals vastgesteld op de ingangsdatum van de 

verzekering (gegarandeerd inkomen).

Bruto woonlasten

Credit Life

  hypotheekrente;

  hypotheekaflossing en 

  premie ORV.

Quantum Leben

  hypotheekrente;

  hypotheekaflossing; 

  premie ORV;

   premie inboedel- en 

opstalverzekering; 

  gas, water en licht; 

  servicekosten (VvE);

Wanneer keert de

verzekering uit?

Uw klant ontvangt een WIA-uitkering en het inkomen 

tijdens arbeidsongeschiktheid 1 daalt onder het verzekerd 

maandinkomen. 

Meestal komt uw klant na een periode van twee 

jaar (loondoorbetaling) in aanmerking voor een WIA 

uitkering.

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na een eigen 

risico periode naar keuze van:

  180 dagen

  365 dagen 

  730 dagen

Uitkeringsgrens  > 35% arbeidsongeschikt > 35% arbeidsongeschikt

Beoordeling AO UWV volgend (tenzij er clausules zijn opgenomen 

omdat de verzekerde geaccepteerd is onder afwijkende 

voorwaarden.)

Eerste twee jaar beroepsarbeid, na twee jaar keuze uit:

  beroepsarbeid 2

  passende arbeid

  gangbare arbeid

Uitkeringsduur 3 Tot einde looptijd  Credit Life

  tot einde looptijd

 Quantum Leben

  2 jaar

  5 jaar

  10 jaar

  tot einde looptijd

Looptijd 5 t/m 30 jaar Vanaf 5 jaar tot de gekozen einddatum

Einddatum 67-jarige leeftijd  Credit Life

   maximaal 67-jarige 

leeftijd 2

 Quantum Leben

   maximaal AOW-

gerechtigde leeftijd 

(max. 70 jaar) 2

1
  Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid: som van bruto maandinkomen inclusief vaste onderdelen (bijvoorbeeld vakantiegeld) zoals vastgesteld door het UWV, uitkering uit de 
WIA, sociale voorzieningen en uitkeringen van andere verzekeringen waarmee het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd met uitzondering van verzekeringen die  
specifieke lasten, zoals hypotheek of kredietlasten, dekken.

2
 Voor beperkingen zie beroepenlijst op www.taf.nl/downloads (na inloggen) onder de tab Werknemers AOV.

3 Bij de Maandlastbeschermer wordt de uitkeringsduur verminderd met de eigen risico periode.
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Kenmerken

TAF Werknemers AOV

TAF Inkomensbeschermer TAF Maandlastbeschermer

Uitkeringstype Volledige aanvulling tot verzekerd maandinkomen 

(bij gedeeltelijke en volledige WIA uitkering).

  pro rato of

  volledig

Fiscaliteit Bruto premie/uitkering belast     netto premie/uitkering onbelast of

  bruto premie/uitkering belast

Onderhoudsregeling Onder voorwaarden mag telkens na een periode van 

drie jaar het gegarandeerd maandinkomen worden 

aangepast met een maximum van 15%.

Onder voorwaarden mag telkens na een periode van 

vijf jaar het verzekerd maandbedrag worden 

aangepast met een maximum van 20%.

Premievrijstelling   bij arbeidsongeschiktheid

    de laatste twee jaar van de looptijd

  bij arbeidsongeschiktheid

    vanaf het moment dat de resterende looptijd 

gelijk is aan de eigen risico periode

Premiebetaling Per maand Per maand

Eenmalige poliskosten Bij het afsluiten van de verzekering brengen wij 

eenmalig € 18,- in rekening bij de verzekerde.

Bij het afsluiten van de verzekering brengen wij 

eenmalig € 18,- in rekening bij de verzekerde.

Contractduur Maandelijks opzegbaar Maandelijks opzegbaar

 
Werkloosheidsdekking (optioneel)
Alleen mee te verzekeren bij de TAF Maandlastbeschermer.

Verzekerd bedrag Tussen € 150,- en € 2.500,- met een maximum van 125% van het verzekerd bedrag dekking AO.

Looptijd   Gelijk aan dekking arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsduur per claim 12 maanden of 24 maanden.

UWV onafhankelijke 

uitkering van 12 maanden

  De eerste 12 maanden wordt uitgekeerd zolang de verzekerde werkloos is, ook als het recht op een WW 

uitkering op basis van het arbeidsverleden korter is.

No claim periode   180 dagen na de ingangsdatum

Extra dekkingen (bij de premie inbegrepen)
Standaard meeverzekerd bij de TAF Maandlastbeschermer met verzekeraar Quantum Leben.

Vergoeding verplicht eigen 

risico zorgverzekering 

Uitkering van een bedrag aan de verzekerde ter hoogte van het verplichte eigen risico van de 

zorgverzekering tot € 500,- per jaar bij arbeidsongeschiktheid.

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
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Rekenvoorbeeld TAF Maandlastbeschermer
Maurice van Vlooten (35 jaar) betaalt elke maand € 850,- aan hypotheeklasten. Om te voorkomen dat hij zijn maandlasten niet meer kan 

betalen als hij langdurig arbeidsongeschikt raakt, verzekert hij zich met de TAF Maandlastbeschermer. 

Uitgangspunten

  Verzekerd maandbedrag: € 850,-

  Uitkering: volledig bij arbeidsongeschiktheid >35% voor eigen beroep

  Looptijd: 32 jaar (tot AOW-gerechtigde leeftijd)

  Eigen risico periode: 12 maanden (1e jaar betaalt zijn werkgever 100% van zijn loon)

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt Maurice elke maand € 850,- 

100

70

0

1e jaar 2e jaar Na het 2e jaar AOW

Uitkering TAF Maandlastbeschermer € 850,- per maand

Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid
WULBZ

WULBZ

Hij betaalt hiervoor maandelijks € 35,- aan premie

Rekenvoorbeeld TAF Inkomensbeschermer
Alexander Vriends (40 jaar) verdient € 3.200,- per maand. Alexander heeft € 2.880,- (90%) per 

maand nodig om zijn levensstijl te handhaven. Met de TAF Inkomensbeschermer is hij bij  

arbeidsongeschiktheid verzekerd van een maandinkomen van € 2.880,- of 90% van zijn maandinkomen direct voor arbeidsongeschiktheid, 

als dit lager is.

Uitgangspunten

  Verzekerd maandinkomen: € 2.880,- 

  Looptijd verzekering: tot 67 jaar

Als Alexander in de WIA komt wordt zijn inkomen aangevuld tot € 2.880,- 

.
100

70

0

90

1e jaar 2e jaar Na het 2e jaar AOW

Aanvulling TAF Inkomensbeschermer

WIA Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheidWULBZWULBZ

Hij betaalt hiervoor maandelijks € 42,13 aan premie
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Berekenen en aanvragen
Voor een premieberekening en het digitaal aanvragen van de TAF Werknemers AOV gaat u naar www.tafrekentool.nl. 

De TAF maandlastbeschermer is ook aan te vragen vanuit uw adviespakket via HDN.

Medische beoordeling
Uw klant ontvangt – direct na het indienen van de verzekeringsaanvraag - een uitnodiging per e-mail voor het online invullen van de 

gezondheidsverklaring. Voor de beoordeling werken we samen met een onafhankelijk medisch adviesbureau. In de regel ronden wij de 

beoordeling binnen 24 uur af.

Tussentijdse premiewijziging
Als het nodig is mogen wij de premie en/of de voorwaarden 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. Als uw klant het niet eens is met de wijziging, kan de verzekering binnen 60 dagen 

worden opgezegd.

Bereken het tekort van uw klant met de inkomensterugvalmeter
Snel en eenvoudig de inkomensterugval van uw klant berekenen bij arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid? Ga naar www.inkomensterugvalmeter.nl
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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 Werknemers AOV werkt TAF samen met twee verzekeraars, namelijk Quantum Leben en Credit Life. Deze 

verzekeraars zijn door De Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt en zijn lid van het Verbond van 

Verzekeraars. TAF handelt in volmacht van de genoemde verzekeraars.  Quantum Leben staat onder toezicht van de 

FMA (Finanz Markt Aufsicht), en Credit Life staat onder toezicht van de BaFin (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht). 

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/werknemersaov of neem contact op met uw accountmanager. 

Alle informatie over de dekking van deze verzekering vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt 

downloaden op www.taf.nl/polisvoorwaarden. 

Postbus 4562  

5601 EN Eindhoven

Telefoon  040-707 38 90

E-mail  info@taf.nl

Internet  www.taf.nl
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