AOV Monitor

Jouw inkomen op peil
Een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) sluit je af voor een lange tijd. Misschien
wel tot je 68ste. In die tijd kan veel gebeuren. Ziekte en arbeidsongeschiktheid, een
gewijzigd inkomen, een andere baan of nieuwe wetgeving.
Onze AOV Monitor houdt vinger aan de pols en onderneemt actie als dat nodig is.
Daardoor zijn jouw zaken op orde en blijven ze dat. Voorkomen is en blijft nou
eenmaal beter dan genezen.

Algemene diensten

Beheer en nazorg

Voor jouw AOV regelen en verzorgen wij de
volgende zaken:

 Wij houden voor jou belangrijke data in de
gaten, zoals de datum waarop je een
herbeoordeling kunt aanvragen.

 Het inventarisatie- en aanvraagtraject, de polisadministratie, mutaties en de premie-incasso.
 Jaarlijkse informatieverstrekking voor je
belastingaangifte.
 Een periodieke nieuwsbrief met relevante
fiscale ontwikkelingen, en product- en
marktontwikkelingen.
 Een periodieke vergelijking, met daarin de
belangrijkste aanbieders van AOV’s.
Wij beantwoorden alle vragen over jouw
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 Wij adviseren je over wijzigingen in je AOV die
je wilt of moet doorvoeren en verwerken deze
wijzigingen.
 Wij beoordelen periodiek of de dekking van
jouw AOV overeenkomt met je actuele situatie.
Denk aan wijzigingen in je inkomen,
werkzaamheden of je privé situatie.
 Het is belangrijk dat je ons informeert over veranderingen in je zakelijke en/of je privé situatie.
Zo kunnen wij, indien nodig, tijdig aanpassingen
doen. Uiteraard in overleg met jou.

Wat zijn de kosten?

De voorwaarden

De AOV Monitor kost € 383,00 per jaar en is btw-vrij. De kosten
voor de AOV Monitor worden maandelijks automatisch van je
rekening geïncasseerd.
Op het opdrachtformulier geef je ons hier toestemming voor.

 De AOV Monitor is alleen van toepassing
op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
die via Raadgevers Kuijkhoven zijn
ondergebracht bij een verzekeraar of
assuradeur.

 De AOV Monitor gaat in op dezelfde datum
Betalingstermijn

Per maand

€ 31,92

De tarieven gelden voor het jaar 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de
consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Persoonlijke begeleiding en schadebehandeling
Wij kennen jou, jouw situatie en jouw sector.
Logisch dat wij je ook helpen als je
arbeidsongeschikt bent.

 Wij verzorgen de eerste opvang, geven
uitleg over de procedure en informeren
jouw verzekeraar.

 Wij maken een dossier aan, checken de
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dekking, monitoren de schadeprocedure en
controleren de schade-uitkeringen.

als je arbeidsongeschiktheidsverzekering
(AOV) ingaat. Het serviceabonnement
loopt voor onbepaalde tijd.

 Wil je de AOV Monitor opzeggen, dan kan
dat natuurlijk. Stuur ons in dat geval een
kort bericht per post of e-mail.
Het is dan wel de bedoeling dat je de
arbeidsongeschiktheidsverzekering die via
ons kantoor loopt overzet naar een andere
bemiddelaar. De AOV Monitor stopt op het
moment dat de laatste arbeidsongeschiktheidsverzekering is beëindigd of overgezet.
Eventueel vooruit betaald abonnementsgeld
betalen wij naar evenredigheid terug.

 Op de AOV Monitor zijn naast deze voorwaarden onze algemene voorwaarden van
toepassing. Je kunt deze downloaden van
onze website of kosteloos bij ons opvragen.

 Wij zijn sparringpartner voor je gesprekken
met een arbeidsdeskundige, keurend arts
enzovoort.

 Persoonlijke en re-integratiebegeleiding,
conflictbemiddeling en coaching verrichten
wij na vooroverleg op declaratiebasis of
tegen een vaste vergoeding.

Een partner die er ook
voor jou is in tijden dat
het niet zo goed gaat

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl

