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De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt  
zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid voor nu én later. 
Enerzijds door de financiële risico’s die samenhangen met arbeidsongeschikt
heid, ziektekosten en pensioenen af te dekken. Anderzijds door diensten aan 
te bieden waardoor ondernemers meer grip krijgen op de risico’s rondom 
inkomen en ondernemerschap.

De combinatie van verzekeringsoplossingen en diensten wordt aangeboden 
als Amersfoortse OndernemersPlan en Amersfoortse PersoneelsPlan. Met 
deze concepten creëert De Amersfoortse de ideale omstandigheden voor goed 
ondernemerschap en wordt ondernemen een stuk relaxter.

De Amersfoortse is een onderdeel van Fortis Verzekeringen Nederland.  
Wilt u meer weten over De Amersfoortse, kijk dan op www.amersfoortse.nl

gerritjan
Stempel nieuw



Groei AOV: revolutionair lage premie en 
volledige dekking 

Arbeidsongeschikt worden komt bij u als zelfstandig 
ondernemer dubbel zo hard aan: de continuïteit van het 
bedrijf komt in gevaar én de ondernemer (en zijn gezin) 
lopen risico als het inkomen wegvalt. 

Toch heeft een grote groep ondernemers geen arbeids
ongeschiktheidsverzekering (AOV). De hoge kosten 
hiervan schrikken hen af. De Groei AOV van  
De Amersfoortse, De Inkomensverzekeraar voor 
ondernemers, biedt dan uitkomst. 

Nieuw: de Groei AOV
De Groei AOV kent een revolutionair lage premie en 
biedt een volledige dekking. Verder is de Groei AOV 
toegankelijk voor ondernemers uit iedere beroepsgroep 
en zijn alle vormen van arbeidsongeschiktheid verze
kerd. Het invullen van een korte gezondheidsverklaring 
is al voldoende om de Groei AOV te sluiten. En zo wordt 
ondernemen een stuk relaxter.

Voordelen Groei AOV
• Betaalbaar voor iedere ondernemer;
• Verregaande ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid; 
• U heeft een keuze tussen of een eindleeftijd van  

65 jaar of een uitkeringsduur van 5 of 10 jaar.
• Ook ondernemers met een zwaar beroep kunnen zich 

met de Groei AOV verzekeren tot 65 jaar; 
• De hoogte van de premie is niet afhankelijk van het 

beroep;
• Maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid  

€ 15.000*. Een goede basisvoorziening dus bij 
arbeidsongeschiktheid;

• Gaan de zaken erg goed? Dan kunt u natuurlijk altijd 
een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
De Amersfoortse aanvragen. 

* wordt jaarlijks geïndexeerd conform percentage CBS.

Ondersteuning door De Amersfoortse
• Uitkering: gedurende uw arbeidsongeschiktheid 

ontvangt u een uitkering. In het eerste jaar beoordelen  
we de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en 
werkzaamheden, daarna kijken we naar werkzaam
heden die u nog zou kunnen doen met uw arbeidson
geschiktheid buiten uw eigen beroep en werkzaam
heden. Als u langer dan één jaar volledig arbeids  
ongeschikt bent, hoeft u geen premie meer te betalen.

• Reintegratie: we helpen u zo spoedig mogelijk weer 
aan de slag. Samen met u zoeken onze arbeids
deskundigen naar de juiste aanpak voor uw situatie.   

 
Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem 
dan contact op met uw assurantieadviseur voor een 
advies op maat. Uw adviseur kan ook in een oogwenk 
zowel de premie als de uitkering waar u recht op hebt 
voor u berekenen.

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening of 
producten, dan kunt u gebruik maken van onze 
klachtenregeling. Kijk hiervoor op www.amersfoortse.
nl of raadpleeg uw assurantieadviseur.

Registratie bij toezichthouder AFM

NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, 
gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staat 
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten  
te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder 
AFMnummer  12000481. De Amersfoortse Verzekerin
gen is aanbieder van producten en diensten op het 
gebied van schade en levensverzekeringen.

De Amersfoortse. 
De Inkomensverzekeraar voor ondernemers.

Geen overbodige luxe
Een AOV is zeker geen overbodige luxe. Uit statis-
tieken blijkt immers dat jaarlijks gemiddeld één op 
de tien zelfstandige ondernemers arbeidsonge-
schikt wordt. 
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