Productkenmerken Interpolis ten opzichte van Movir en Reaal.
InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen (Interpolis)

AOV Vrije praktijk (Movir)

Unim Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Reaal)

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Beroepsarbeidsongeschiktheid,
uitkering vanaf 25%
Geen urenbeperking

Beroepsarbeidsongeschiktheid,
uitkering vanaf 25%
Geen urenbeperking

Beroepsarbeidsongeschiktheid,
uitkering vanaf 25%
Urenbeperking: maximale arbeidsduur per
week van 60 uur tot 50 jaar, 55 uur tussen
50 en 55 jaar en 50 uur vanaf 55 jaar

Dekking Hepatitis B / HIV / MRSA

Ja

Ja

Nee, alleen bij medisch snijdende beroepen

Zwangerschapsverlof

16 weken -/- eigenrisicoperiode bij bevalling
na tenminste 20 weken zwangerschap

16 weken -/- eigenrisicoperiode

Uitkering is 100% van het verzekerd bedrag

Uitkering is 100% van het verzekerd bedrag.
16 weken -/- eigenrisicoperiode (met aftrek van
14 dagen) bij bevalling na tenminste 32 weken
zwangerschap
8 weken -/- eigenrisicoperiode (met aftrek van
14 dagen) bij bevalling na tenminste 24 weken
zwangerschap
Uitkering is 100% van het verzekerd bedrag.

Inkomenstoets / Correctiebepaling

Nee

Nee

Correctie op uitkering mogelijk na
inkomstenvergelijking vóór en na ontstaan van
arbeidsongeschiktheid

Sabbatical dekking

Ja, volledige dekking tijdens sabbatical leave.
Ook bij Zorgverlof. Premiekorting is mogelijk
afhankelijk van de duur van de sabbatical leave
en eigenrisicoperiode

Ja, polis wordt opgeschort tijdens
sabbatical leave

Nee

Verhoging verzekerd bedrag
zonder medische waarborgen

Ieder jaar, ongeacht het tijdstip, met maximaal
10% voor verzekerde tot 55 jaar. Tussenpoos
van minimaal 3 maanden tussen 2 verhogingsmomenten.
Geen verhoging mogelijk bij
arbeidsongeschiktheid in de voorgaande 60
dagen of bij 365 dagen aaneengesloten, recht
op verhoging blijft gehandhaafd bij geen gebruik

Ieder jaar met maximaal 10% voor
verzekerde tot 50 jaar
Geen verhoging mogelijk bij arbeidsongeschiktheid,
recht op verhoging vervalt na
3 jaar overslaan

Ieder jaar met maximaal 10% voor
verzekerde tot 55 jaar
Geen verhoging mogelijk bij arbeidsongeschiktheid
in de voorafgaande 90 dagen,
recht op verhoging vervalt na 3 jaar overslaan

Maximale acceptatieleeftijd

Voor starters tot maximaal 59 jaar, anders
tot 55 jaar

55 jaar

55 jaar

Hoogte verzekerd bedrag

Maximaal 80% van het inkomen
tot € 250.000,-

Maximaal 80% van het inkomen
tot € 200.750,-

Maximaal 80% van het inkomen
tot € 220.000,-

Optionele dekking voor waarnemingskosten

Ja

Ja

Nee

Optionele dekking voor vaste lasten

Ja

Ja

Nee

Uitkering is 50% van verzekerd bedrag tot
maximaal 70% van minimumloon in 16 weken
zwangerschap

Disclaimer: juli 2009, deze vergelijkingskaart is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze kaart geen rechten worden ontleend. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met VieCon op 010-2701400.

InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen (Interpolis)

AOV Vrije praktijk (Movir)

Unim Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Reaal)

Gezondheidsverklaring

Telefonisch, in beperkt aantal gevallen
gevolgd door gericht medisch onderzoek

Schriftelijk

Schriftelijk tot € 21.900,- en tele-acceptatie
tussen € 21.900 en € 100.000,-

Medische keuring bij acceptatie

Alleen een gerichte keuring als de
Telefonische Gezondheidsverklaring daar
aanleiding toe geeft

Ja, bij verzekerd bedrag € 53.000,- een
huisartskeuring

Ja, bij verzekerd bedrag € 100.000,- of
vanaf 46 jarige leeftijd

Oversluiting bestaande AOV zonder
medische waarborgen

Ja, als kandidaatverzekerde in de 12 maanden
voor aanvraagdatum niet meer dan 14 dagen
arbeidsongeschikt is geweest én op de aanvraagdatum
niet beperkt is in de beroepsuitoefening.
Bestaande uitsluitingen worden wel overgenomen

Niet mogelijk

Mogelijk onder voorwaarden en met overname
poliskenmerken.

Laagst mogelijke eindleeftijd

50 jaar

55 jaar

55 jaar

Minimaal te kiezen eigenrisicoperiode

1 maand

1 maand

1 maand, voor een aantal beroepsgroepen
3 maanden

Uitkering

Uitkering vanaf 25% uitkeringspercentage
is gelijk aan arbeidsongeschiktheidspercentage,
keuze voor 7 klassensysteem mogelijk.

Uitkering vanaf 25% volgens 7 klassensysteem

Uitkering vanaf 25% volgens 7 klassensysteem

Uitloop

Na opzegging door verzekerde behoud
van recht op voortzetting van uitkering

Na opzegging door verzekerde behoud
van recht op voortzetting van uitkering

Niet gedekt, na opzegging vervalt de uitkering

Contractduur

3 jaar
bij keuze 1 jaar: 10% opslag

5 jaar
bij keuze 1 jaar: 5% premietoeslag

5 jaar,
bij keuze 1 jaar: 3% premietoeslag

Tijdelijke uitkeringsduur mogelijk?

Ja, waardoor aan de klant beter maatwerk
geboden kan worden en hij zo ook flink op de
premie kan besparen.
Mogelijkheden zijn: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar

Nee

Nee

Instroomkorting

Vier jaar aflopend: 30%, 20%, 10%, 5%

Drie jaar aflopend voor verzekerde < 45 jaar en
< 3 jaar zelfstandig: 25%, 15%, 10%

Nee

Preventiepakket

Ja, met arbo-checklist en bedrijfsadvies,
medische check-up, fitheidtest, cursus stoppen
met roken, workshop ontspannen ondernemen

Nee

Nee

Reïntegratiedienstverlening

Ja

Ja

Ja

Gratis counseling- en adviesservice

Ja, via onafhankelijk bureau HANDS

Ja, via ICAS

Ja, counseling onder de naam Health Protection

Disclaimer: juli 2009, deze vergelijkingskaart is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze kaart geen rechten worden ontleend. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met VieCon op 010-2701400.

