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Ondernemers gaan door waar anderen 

stoppen

Daarom is er de Doorgaanverzekering voor  

ondernemers. De unieke combinatie van de beste 

AOV in de markt ee uitstekende zorgverzekering en 

gratis a.s.r. Vitality. Plus persoonlijke hulp van de 

Doorgaanexpert en extra vergoedingen zoals uitge

breide dekkingen voor psychologische hulp en voor 

als er thuis tijdelijk meer zorg nodig is. 

Logische combinatie

De Doorgaanverzekering is een logische combinatie 

van een AOV en een zorgverzekering: het gaat om de 

gezondheid van één persoon. 

AOV en Zorg zijn twee aparte verzekeringen die 

betrekking hebben op de gezondheid van één  

persoon. Een voorbeeld: wanneer u last heeft van 

mentale klachten of stress, kan er vergoeding  

mogelijk zijn vanuit AOV en de zorgverzekering. 

Dezelfde klachten en behandeling, alleen komt  

het geld uit een ander potje. Die twee potjes  

communiceren niet goed met elkaar. Met het risico 

van overlap en onlogica van dien. Terwijl het gaat om 

dezelfde mentale gezondheid. 

Door uw AOV en zorgverzekering samen te brengen, 

maken we het eenvoudiger. Dit terwijl er geen  

gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen de AOV en 

zorgverzekering rondom medische behandelingen, 

ziektekosten of uw gezondheid in het algemeen.  

De Doorgaanexpert behartigt uw belangen voor AOV 

én Zorg, waardoor de onderlinge financiering beter  

kan worden afgestemd, de dienstverlening wordt 

verbeterd en er tevens kosten kunnen worden  

bespaard. En vooral: uw welzijn verbetert. Zodat u 

gezond bent, gezond blijft, gezond wordt en weer 

gezond kan doorgaan met uw leven en werk.
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 ᤰ Geen gedoe 

Persoonlijke hulp met de Doorgaanexpert

 ᤰ De beste AOV in de markt 

En onze jarenlange kennis en ervaring

 ᤰ Zorgverzekering met keuze uit twee  

basis verzekeringen 

Plus extra’s uit de gratis aanvullende zorgverzeke

ring Doorgaan Basis zoals extra psychologische 

zorg, gezinshulp, vervangende mantelzorg en 

kinderopvang

 ᤰ Scherpe prijs 

Kortingen tot honderden euro’s per jaar

 ᤰ Met hulp voor uw gezin 

Voor als er thuis extra zorg nodig is

 ᤰ Gratis a.s.r. Vitality?

Wordt beloond voor een actieve levensstijl

Doorgaanverzekering 

in het kort

Ook als adviseur kies ik voor de Doorgaan

verzekering.  De Doorgaanverzekering en de 

Doorgaanexpert helpen mij, zodat ik als adviseur 

ook door kan gaan. Daarom heb ik voor dit 

unieke product gekozen, want deze voordelen 

krijg je nergens anders.

Mark van Milligen, 123advies.nl
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De beste AOV

Voor meer informatie over deze AOV’s en de  

onderlinge verschillen, zie het dekkingenoverzicht,  

of bekijk onze productbrochure.

Elke AOV heeft 2 soorten dekkingen:

 ᤰ  Dekkingen waarbij u kunt kiezen. Deze hebben te 

maken met de mate waarin u uw inkomen wilt 

verzekeren. En de hoeveelheid risico die u wilt 

lopen. Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager de 

premie. En andersom.

 ᤰ Dekkingen die vaststaan. Deze krijgt u altijd. 

Voorbeelden zijn hulp bij arbeidsongeschiktheid, 

advies over en hulp bij preventie en  

rechtsbijstand.

Met de Doorgaanverzekering helpen we u uiteraard om 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Maar als dat niet 

te voorkomen is, krijgt u een vervangend inkomen 

wanneer u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet 

meer kunt werken. Met onze jarenlange expertise 

helpen wij u snel en verantwoord weer aan het werk.  

En duurzaam. Zodat de kans op herhaling zo klein 

mogelijk is. Daar heeft u het meeste aan. En wij  

natuurlijk ook.

Keuze uit 4 typen verzekeringen

U kunt bij a.s.r. kiezen uit 4 verzekeringen:

1.  AOV. Dit is de meest gekozen verzekering.  

Geschikt voor ondernemers die nu en op langere 

termijn hoofdzakelijk afhankelijk zijn van het eigen 

ondernemersinkomen.

2.  Flexibele AOV. Een uitgebreide verzekering die 

dagelijks aanpasbaar is. Hiermee is deze AOV 

geschikt voor ondernemers die meer flexibiliteit 

nodig hebben door een wisselend inkomen.

3.  AOV 2.5. Een uitgebreide verzekering met een 

beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 of 5 jaar.

4.  Langer mee AOV. Een of De betaalbare AOV 

speciaal voor fysiek zware beroepen, die uitkeert  

tot 67 jaar en 3 maanden.

Goed om te weten: met de Doorgaan

verzekering krijgt u premiekorting op uw AOV 

én op uw zorgverzekering. U ontvangt 2% 

korting op de AOV bij zowel de naturaverzekering 

Ruime Keuze als bij de restitutieverzekering 

Eigen Keuze. 
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De beste AOV

Dekkingenoverzicht

AOV Flexibele AOV AOV 2.5 Langer mee AOV

Te verzekeren  

inkomen

Maximaal 90% van 

uw gemiddelde 

inkomen 

Maximaal 90% van 

uw inkomen

Maximaal 90% van 

uw gemiddelde 

inkomen tot max.  

€ 55.555

Maximaal 90% van uw gemiddelde 

inkomen over de laatste 3 jaar

Beoordeling 

arbeids- 

ongeschiktheid

Standaard op uw 

eigen beroep

  Keuze voor 

passende arbeid

Standaard op uw 

eigen beroep

  Keuze voor 

passende arbeid

Standaard op uw 

eigen beroep

De eerste 5 jaar van arbeids ongeschiktheid 

wordt u beoordeeld op uw eigen beroep. 

Voor de Langlopende uitkering* (tot uw 

67e) kijken we of u blijvend en volledig 

arbeids ongeschikt bent en dus helemaal 

geen werk meer kan uitvoeren. We kijken 

naar het werk dat u nog wel kunt uitvoeren, 

ongeacht uw beroep en werk ervaring. Wij 

verstaan onder niet meer kunnen werken 

dat u niet in staat bent om het wettelijk 

minimumloon te verdienen.

*  De Langer mee AOV heeft een 5jaarsuitkering en een langlopende uitkering. Daarnaast heeft de Langer  

mee AOV ook een verplichting om mee te werken aan uw eigen duurzame inzetbaarheid. Hoe dat precies zit?  

Lees er alles over in de speciale Langer mee AOV brochure.
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AOV Flexibele AOV AOV 2.5 Langer mee AOV

Contractsduur U kunt kiezen voor:

  1 jaar:  

De verzekering is 

direct dagelijks 

opzegbaar.

  3 jaar:  

Na deze contract

periode is de 

verzekering direct 

dagelijks opzeg

baar.

U kunt kiezen voor: 

  1 jaar:  

De verzekering is 

direct dagelijks 

opzegbaar.

 3 jaar

 5 jaar 

Na deze contract

periode van 3 of 5 

jaar is de verzeke

ring direct dagelijks 

opzegbaar.

U kunt kiezen voor:

  1 jaar:  

De verzekering is 

direct dagelijks 

opzegbaar.

  3 jaar:  

Na deze contract

periode is de 

verzekering direct 

dagelijks opzeg

baar.

U kunt kiezen voor:

  1 jaar:  

De verzekering is direct dagelijks 

opzegbaar.

  3 jaar:  

Na deze contract periode is de  

verzekering direct dagelijks opzegbaar.

Tot welke leeftijd 

bent u verzekerd 

De eindleeftijd is 

standaard 67 jaar. 

Je kunt ook kiezen 

voor 68 jaar, of voor 

een lagere eind

leeftijd van bijvoor

beeld 55 of 60 jaar. 

Bij fysiek zwaardere 

beroepen kan de 

eindleeftijd lager 

zijn.

De eindleeftijd is 

standaard 67 jaar. 

Je kunt ook kiezen 

voor 68 jaar, of voor 

een lagere eind

leeftijd van bijvoor

beeld 55 of 60 jaar. 

Bij fysiek zwaardere 

beroepen kan de 

eindleeftijd lager 

zijn.

De eindleeftijd is 

standaard 67 jaar. 

Je kunt ook kiezen 

voor 68 jaar, of voor 

een lagere eind

leeftijd van bijvoor

beeld 55 of 60 jaar. 

Bij fysiek zwaardere 

beroepen kan de 

eindleeftijd lager 

zijn.

De eindleeftijd is standaard 67 jaar en 3 

maanden. U kunt ook kiezen voor een 

lagere eindleeftijd van bijvoorbeeld 55  

of 60 jaar.

Hoe lang krijgt u 

een uitkering?

Uitkering tot:

  U weer arbeids

geschikt bent

 U overlijdt

  U de eindleeftijd 

bereikt

Uitkering tot:

  U weer arbeids

geschikt bent

 U overlijdt

  U de eindleeftijd 

bereikt

Uitkering tot:

  U weer arbeids

geschikt bent

 U overlijdt

  U de eindleeftijd 

bereikt

  De maximale 

uitkeringsduur van 

2 of 5 jaar is 

bereikt

Uitkering tot:

  U weer arbeids geschikt bent

  U 5 jaar lang de 5jaarsuitkering* 

ontvangen hebt en niet in aanmerking 

komt voor de Lang lopende uitkering*

  U de eindleeftijd bereikt

   U overlijdt

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, en 

met werk niet meer in staat bent om het 

wettelijk minimumloon te verdienen, dan 

ontvangt u een Langlopende uitkering* 

tot u de eindleeftijd bereikt.
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AOV Flexibele AOV AOV 2.5 Langer mee AOV

Hoe lang kunt u 

het volhouden 

zonder uitkering 

als u ziek bent 

(“wacht dagen”/ 

eigen risico)?

 30 dagen

 60 dagen

 90 dagen

 180 dagen

 365 dagen

 730 dagen

een langere eigen 

risico termijn is ook 

mogelijk.

 30 dagen

 60 dagen

 90 dagen

 180 dagen

 365 dagen

 730 dagen

een langere eigen 

risico termijn is ook 

mogelijk.

 30 dagen

 60 dagen

 60 dagen

 90 dagen

Als u arbeid-

ongeschikt bent, 

vanaf hoeveel % 

arbeidsongeschikt-

heid wilt u een 

uitkering  

ontvangen?

Standaard vanaf 

25%, maar ook 

keuze uit:

 45%

 55%

 65%

 80%

Bij een ongeval is 

het altijd 25%

Standaard vanaf 

25%, maar ook 

keuze uit:

 45%

 55%

 65%

 80%

Bij een ongeval is 

het altijd 25%

Standaard vanaf 

25%, maar ook 

keuze uit:

 45%

Bij een ongeval is 

het altijd 25%

 25%

Wilt u dat het  

verzekerd  

inkomen jaarlijks 

wordt bijgesteld?

Keuze uit:

  Automatisch op 

basis van CBS

index percentage

 Geen stijging

Keuze uit:

  Automatisch op 

basis van CBS

index percentage

 Geen stijging

Het verzekerd 

bedrag blijft gelijk

Keuze uit:

  Automatisch op basis van CBS 

index percentage

 Geen stijging

Als u arbeids-

ongeschikt bent,  

wilt u dan dat uw 

uitkering jaarlijks 

wordt bijgesteld?

Keuze uit:

  Automatisch op 

basis van CBS

index percentage 

(max 4%)

 3% standaard

 Geen stijging

Keuze uit:

  Automatisch op 

basis van CBS

index percentage 

(max 4%)

 3% standaard

 Geen stijging

Uitkering blijft 

gelijk

Uw uitkering stijgt standaard op basis  

van de CBSindex percentage (dit is max. 

4% per jaar).
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AOV Flexibele AOV AOV 2.5 Langer mee AOV

Wilt u het  

verzekerd  

inkomen zelf 

kunnen  

aanpassen?

U kunt uw  

verzekerd bedrag 

verhogen of 

verlagen. Eenmaal 

per 3 jaar kunt u uw 

verzekerd bedrag 

verhogen met max 

20% zonder 

medische vragen.

U mag het  

verzekerd bedrag 

altijd verlagen of 

verhogen. Als uw 

inkomen stijgt, dan 

mag u ieder jaar 

eenmaal uw 

verzekerd bedrag 

met maximaal 10% 

verhogen zonder 

gezondheids

verklaring.

Wilt u het  verzekerd 

bedrag vaker 

verhogen, dan 

geldt: tot 15%  

met enkele 

gezondheids

vragen. Wilt u het 

verzekerd bedrag  

met meer dan 15% 

verhogen, dan 

vragen wij om een 

nieuwe 

gezondheids

verklaring.

U kunt uw  

verzekerd bedrag 

verhogen of 

verlagen. Eenmaal 

per 3 jaar kunt u uw 

verzekerd bedrag 

verhogen met max 

20% zonder 

medische vragen.

U kunt uw verzekerd bedrag jaarlijks met 

maximaal 10% verhogen zonder 

gezondheids vragen. Bent u ouder dan  

55 jaar, dan vragen we u een aantal 

gezondheidsvragen in te vullen. U mag 

het verzekerd bedrag ook verlagen.
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Uitkering bij ongeval

Als u door een ongeval volledig blijvend invalide 

raakt, ontvangt u twee keer het verzekerde bedrag 

voor het eerste ziektejaar (rubriek A). Als u door een 

onge val blijvend gedeeltelijk invalide raakt ontvangt u 

een gedeeltelijke uitkering. Als u overlijdt keert a.s.r. 

één keer het verzekerde bedrag voor het eerste 

ziektejaar (rubriek A).

Zwangerschap

Vrouwelijke ondernemers ontvangen een zwanger

schapsuitkering bij een AOV, Flexibele AOV en de 

Langer mee AOV. De AOV 2.5 heeft geen zwanger

schapsdekking. De zwangerschapsuitkering is 100% 

van het verzekerd bedrag over 16 weken en ontvang 

je, netto, in één keer. Let op: de eigen risicotermijn 

gaat hier nog vanaf. De zwangerschapsuitkering geldt 

alleen als je zwanger bent geworden na de ingangs

datum van je AOV, en als je een eigen risicotermijn 

hebt van minder dan 180 dagen. Wij gaan er hierbij 

vanuit dat de uitgerekende datum van de arts of een 

verloskundige ten minste 52 weken na de ingangs

datum van de verzekering ligt.
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Rechtsbijstand

Als u arbeidsongeschikt raakt door schuld van een 

ander ontvangt u een vergoeding tot € 7.500 voor 

kosten van juridische hulp om deze schade te  

verhalen. Voorwaarde is wel dat u voor deze arbeids

ongeschiktheid een uitkering van ons krijgt.

Adoptie

Bij de AOV en de Flexibele AOV hebben zowel 

mannelijke als vrouwelijke ondernemers een maand 

lang recht op een uitkering bij adoptie. Dit recht geldt 

bij een eigen risico van maximaal 90 dagen en als de 

adoptiedatum ten minste één jaar na de ingangs

datum van de verzekering ligt. De adoptieuitkering is 

verzekerd op de AOV en de Flexibele AOV.

Orgaandonatie

Bij de AOV, Flexibele AOV, AOV 2.5 en Langer mee 

AOV heeft u recht op een uitkering bij arbeidsonge

schiktheid door orgaandonatie. Hiervoor geldt geen 

eigen risico, tenzij u gekozen heeft voor een eigen 

risico van meer dan 180 dagen. In dat geval brengen 

we 180 dagen in mindering op het door u gekozen 

eigen risico.
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We zoeken samen met u naar mogelijkheden om  

weer snel en goed te kunnen ondernemen. Als de 

behandeling of ingezette zorg goed is voor u en voor 

ons, worden de kosten vaak deels of volledig vergoed. 

En als het u sneller weer aan het ondernemen helpt, 

kunnen we ook onze wachtlijstbemiddeling inzetten.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U heeft de keuze voor premievrijstelling in het eerste 

jaar. Dat betekent dat als u arbeidsongeschikt bent,  

u in het eerste jaar na de eigen risicotermijn geen 

premie meer hoeft te betalen voor het gedeelte dat  

u arbeidsongeschikt bent. Bent u bijvoorbeeld 60% 

arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog maar 40% van 

de premie. 

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Snelle hulp bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid beoordelen we zo snel 

mogelijk wat de beste stappen zijn naar arbeids

geschiktheid. Dit kan a.s.r. direct met u oppakken, 

omdat wij onze eigen ervaren en gespecialiseerde 

medewerkers in dienst hebben. Indien nodig vindt  

er zo snel mogelijk overleg plaats tussen de claim

behandelaar, de arbeidsdeskundige en de medisch 

specialist. Om te bepalen wat het beste is voor u in 

uw specifieke situatie. 

De kennis en ervaring van a.s.r.

Met onze eigen Doorgaanexperts, arbeids

deskundigen en verpleegkundigen hoeft u niet lang 

te wachten op advies. Daarnaast werken we nauw 

samen met ervaren providers die zich allemaal  

specialiseren in het ondersteunen, helpen of  

behandelen van ondernemers. Op het gebied van 

arbeidsfysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg 

gericht op ondernemers, multidisciplinaire trajecten 

en advies op bedrijfsmatig vlak.
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Als ondernemer verzekert u maximaal 90% van uw  

(gemiddelde) inkomen. Als u arbeidsongeschikt wordt 

dan krjigt u na het eigen risico een uitkering.

Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 

gelijk aan het verzekerde bedrag min de loon

heffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet. 

Deze betalen we aan de Belastingdienst (dit geldt niet 

als de verzekeringnemer een B.V. of een N.V. is).  

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijgt u 

een gedeeltelijke uitkering. Hieronder staat welk 

percentage van het verzekerde bedrag wordt  

uitgekeerd bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.  

Bij arbeidsongeschiktheid hoeft u na uw eigen risico

termjin voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, 

geen premie meer te betalen. 

Arbeidsongeschiktheid Percentage van het 

verzekerde bedrag

80%  100% 100%

65%  80% 75%

55%  65% 60%

45%  55% 50%

35%  45% 40%

25%  35% 30%

0%  25% Geen uitkering
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Aanvullende verzekering Doorgaan Basis

De extra vergoedingen voor u als ondernemer

Dekking Vergoeding

Gezond blijven

Fysiotherapie 9 behandelingen 100% 
vergoed

Griepprik 100%

Persoonlijke Gezond
heidscheck

100% eenmaal per jaar via 
persoonlijke gezondheids
test. Recht op ‘gezond
heidscheck plus’ bloed en 
urinetest en een bloeddruk
meter (goedgekeurd door 
de hartstichting).

Sportmedische keuring 100% eenmaal per jaar

Leefstijlcoaching 75% tot max € 100

Gezond worden

Begeleiding en nazorg bij 

kanker

100% maximaal € 1.000, 

per kalenderjaar

Maximaal € 2.000,- zorgtegoed voor mentale fitheid

Psychologische zorg € 2.000, per jaar

Mindfulness of ACT € 1.000, per jaar

Budgetcoach € 500, via budgetcoach.nl

Extra zorg na een ongeval

Extra zorg na een ongeval € 5.000, per jaar extra zorg 

na een ongeval voor o.a. 

fysio therapie en tandarts

kosten

Met een Doorgaanverzekering profiteert u 

van de aanvullende verzekering Doorgaan 

Basis

Doorgaan waar anderen stoppen, is de mentaliteit 

waarmee ondernemers zich onderscheiden. Om dat te 

kunnen doen, is het belangrijk om gezond te zijn en  

te blijven. a.s.r. heeft als ondernemersverzekeraar 

tientallen jaren ervaring met het voorkomen en 

oplossen van arbeidsongeschiktheid. En met die 

kennis helpen we u graag!

Doorgaan Basis

Bij de Doorgaanverzekering krijgt u onze speciale aan

vullende zorgverzekering Doorgaan Basis. Met deze 

aanvullende zorgverzekering bent u verzekerd van de 

belangrijkste zorg om zelf door te kunnen gaan en 

hebben we ook aandacht voor uw gezin. Ook als uw 

gezin extra ondersteuning nodig heeft, zijn we er voor 

u. De aanvullende verzekering Doorgaan Basis is voor 

en met ondernemers ontwikkeld. 

Doorgaanverzekering in het kort

De beste AOV

Doorgaan Basis

 - Met een Doorgaanverzekering 

profiteert u van de aanvullende 
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Uitstekende zorgverzekering

Doorgaanexpert

Scherpe prijs
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Uw kwaliteiten als ondernemer en de kwaliteiten van 

uw onderneming nader belicht

U kunt eenmaal per jaar kiezen om het Ondernemers

profiel en/of het OndernemingsProfiel in te vullen. 

Deze profielen bestaan uit een ondernemers of een 

ondernemingsanalyse en een gesprek met een ervaren 

ondernemerscoach van OndernemenPlus B.V. Daarmee 

ontdekt u op welke punten u nog kunt verbeteren.

Zo helpt Doorgaan Basis - Praktijkvoorbeeld

De extra vergoedingen voor u en uw gezin

Met aandacht voor uw gezin

Doorgaan Basis heeft ook aandacht voor uw gezin.  

Want als het thuis lekker draait, kunt u doorgaan met 

ondernemen. Daarom krijgt u extra vergoedingen voor 

als er thuis tijdelijk meer zorg nodig is.

Dekking Vergoeding

Gezin en Zekerheid

Vervangende 

mantelzorg

Maximaal € 2.700, per kalender

jaar via Handen in Huis of Saar 

aan Huis of Uwassistent

Mantelzorgmakelaar 100%

Gezinshulp bij uitval 

partner

80%, maximaal € 800, per 

kalenderjaar via Saar aan Huis

Kinderopvang bij 

opname ouder

€ 25, per dag voor kinderen t/m 

12 jaar, maximaal € 1.500, per 

kalenderjaar

Logeerhuis 100% van de eigen bijdrage voor 

ouders of partners bij een 

Ronald McDonaldhuis of een aan 

het ziekenhuis verbonden 

familie of logeerhuis

Reiskosten ziekenbe

zoek aan opgeno

men kinderen

€ 0,32 per kilometer vanaf de 5e 

opnamedag. Gemaximeerd op 

€ 2.000, per kalenderjaar

Orthodontie  

kinderen

80% tot maximaal € 500. 

(voor kinderen tot 18 jaar)

Doorgaan Basis helpt ondernemers doorgaan.  

Ook als er thuis tijdelijk meer zorg nodig is. Eén van 

onze verzekerden met een Doorgaanverzekering 

wilde graag anoniem zijn verhaal doen. Hij is veel van 

huis en kan werk niet gemakkelijk aan een ander 

overdragen. Dus toen zijn vrouw werd getroffen door 

een hartstilstand en na reanimatie opgenomen moest 

worden, moest hij een oplossing vinden voor zijn 

kinderen. Op dat moment nam hij contact met ons 

op. De Doorgaanexpert begreep de urgentie van zijn 

probleem en zorgde direct voor buiten schoolse 

opvang. In overleg met de ondernemer werd er via 

de thuiszorg ook een gezinshulp ingeschakeld. Dit 

bracht rust in een hectische periode. En de onderne

mer en zijn gezin konden zo weer doorgaan.
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a.s.r. biedt uitstekende zorgverzekeringen voor u  

en uw gezin. Wij hebben de keuze uit twee basis

verzekeringen: naturaverzekering Ruime Keuze of 

restitutieverzekering Eigen Keuze.

Met de basisverzekering kunt u:

 - Altijd naar elke huisarts in Nederland

 - Altijd naar ieder ziekenhuis in Nederland 

Ruime Keuze

naturapolis

Eigen Keuze

restitutiepolis

Ruime Keuze uit zorg

verleners

Vrije keuze uit zorgverleners

Met contract 100% vergoed Met contract 100% vergoed

Zonder contract maximaal 

85% vergoed

Zonder contract 100% 

vergoed

Persoonlijk contact en 

online gemak

Persoonlijk contact en 

online gemak

In de basis al goed verzekerd

In de Basisverzekering is de belangrijkste zorg gedekt:

Ambulance en zittend 

ziekenvervoer

Huisarts

Behandeling en verblijf in 

het ziekenhuis

Logopedie

Dieetadvisering Medischspecialistische 

zorg

Ergotherapie Medisch noodzakelijke 

geneeskundige hulp in het 

buitenland

Fysiotherapie tot 18 jaar Tandheelkundige zorg tot 

18 jaar

Fysio en oefentherapie 

voor chronische aandoenin

gen (vanaf 21e behande

ling)

Tandprotetische zorg

Geneesmiddelen Verloskundige hulp en 

kraamzorg

Geestelijke gezondheids

zorg vanaf 18 jaar

Verpleging en verzorging in 

de thuissituatie

Hulpmiddelen Zintuigelijke gehandicap

tenzorg
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Het eigen risico is vastgesteld op € 385 in 2022.  

Bij a.s.r. kunnen wij ons voorstellen dat u dat best een 

hoog bedrag vindt om in één keer te betalen. Daarom 

bieden wij de mogelijkheid om dat bedrag in termij

nen te betalen. Verwacht u dus het verplichte eigen 

risico te moeten betalen, vraag dan vooraf gespreid 

betalen aan.

Aanvullend verzekerd voor bijna alles

Wilt u ook verzekerd zijn voor kosten die de basis

verzekering niet vergoedt? Kies dan voor een van 

onze complete aanvullende verzekeringen. Een paar 

van onze sterke punten:

 ᤰ  De beste dekkingen voor alternatieve  

geneeskunde

 ᤰ De hoogste vergoeding bij aanschaf van een bril. 

Én korting bij Eye Wish Opticiens

 ᤰ Extra zorg na een ongeval: maar liefst € 5.000,  

extra vergoeding na een ongeval

 ᤰ Ruime vergoeding voor orthodontie voor uw 

kinderen tot 18 jaar

 ᤰ Kinderen t/m 17 jaar zijn gratis meeverzekerd

 ᤰ Gratis toegang online zelfhulpmodules voor 

mentale gezondheid van Mirro eHealth 
Met de Doorgaanverzekering krijgt u 25% 

korting op de aanvullende zorgverzekering en 

10% korting op de tandartsverzekering van a.s.r.

Doorgaanverzekering in het kort
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Aanvullende verzekering

Doorgaan Start Doorgaan Extra Doorgaan Uitgebreid

Brillen en lenzen Korting voor brillen en lenzen 

bij Eye Wish Opticiens

Korting voor brillen en lenzen 

bij Eye Wish Opticiens

€ 150, per 2 jaar voor een bril 

of € 75, voor lenzen per jaar

Korting voor brillen en 

lenzenbij Eye Wish Opticiens

€ 200, per 2 jaar voor een bril 

of € 100, voor lenzen per jaar

Fysiotherapie 9 behandelingen per kalender

jaar

15 behandelingen per  

kalenderjaar

21 behandelingen per  

kalenderjaar

Alternatieve geneeswijzen € 100, per jaar € 250, per jaar € 500, per jaar

Orthodontie kinderen Geen vergoeding Tot 18 jaar 80% maximaal  

€ 1.000, gedurende de tijd die 

u met deze verzekering bij 

a.s.r. verzekerd bent

(Nb. In het 1e jaar van de 

verzekering wordt hier  

maximaal € 500, van vergoed)

Tot 18 jaar 80% maximaal  

€ 2.000, gedurende de tijd die 

u met deze verzekering bij 

a.s.r. verzekerd bent

Vanaf 18 jaar 80% maximaal  

€ 1.000, gedurende de tijd  

die u met deze verzekering bij 

a.s.r. verzekerd bent 

(Nb. In het 1e jaar van de 

verzekering wordt hier  

maximaal € 500, van vergoed)

Buitenland 100% voor spoedeisende  

hulp in Europa en 2 maal 

Nederlands tarief in de rest 

van de wereld

100% voor spoedeisende  

hulp in Europa en 2 maal 

Nederlands tarief in de rest 

van de wereld

100% voor spoedeisende  

hulp in Europa en 2 maal 

Nederlands tarief in de rest 

van de wereld

Farmaceutische zorg  

(anti conceptie en  

genees middelen)

€ 50, per jaar € 150, per jaar € 250, per jaar

Kraampakket Geen vergoeding 100% vergoed 100% vergoed

Extra zorg na een ongeval € 1.000, € 1.000, € 1.000,
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Tandartsverzekering

Soort zorg Doorgaan Start (€ 250) Doorgaan Extra (€ 500) Doorgaan Uitgebreid

Consultatie en diagnostiek:  

C codes Chirurgische  

ingrepen: H codes 

Maken en beoordelen foto’s:  

X codes

Verdoving: A codes (m.u.v.A20 

algehele verdoving)

Vullingen: V codes

100% 100% 100%

Verdoving door middel van 

een roesje: B codes

Algehele narcose: (A20)

Wortelkanaalbehandelingen:  

E codes

Kronen en bruggen: R codes

Kaakgewrichtsbehandelingen: 

G codes

Kunstgebitten (partiële 

protheses): P codes

Tandvleesbehandelingen 

(paradontologie): T codes

Implantaten: J codes

75% 75% 75%
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Doorgaanexpert

De Doorgaanexpert: uw persoonlijke hulp 

bij a.s.r.

Bij de Doorgaanverzekering krijgt u ondersteuning 

van De Doorgaanexpert op het moment dat u dat 

nodig hebt. De Doorgaanexpert staat voor: geen 

gedoe, persoonlijke hulp en ondersteuning bij fit 

worden en blijven.

Geen gedoe

De Doorgaanexpert beantwoordt vragen en regelt 

zaken rondom nota’s, declaraties of mutaties. U wordt 

snel, gemakkelijk en persoonlijk geholpen.

Hulp

Niet kunnen ondernemen heeft direct impact op uw 

bedrijfsvoering. (Tijdelijk) uitvallen raakt u financieel. 

Vaak is het mogelijk om in een vroegtijdig stadium 

hulp te krijgen om uitval te voorkomen. Bij klachten of 

dreigende klachten kan de Doorgaanexpert actief 

helpen. Maar u houdt zelf de regie over waar, wanneer 

en hoe u dat wilt invullen. Op het moment dat het er 

echt toe doet, is de Doorgaanexpert er voor u. Is er 

een serieus probleem rondom uw gezondheid of de 

gezondheid van uw gezin, dan verzorgt de  

Doorgaanexpert de intake en roept hulp in van de 2e 

lijns zorg. Denk aan arbeidsdeskundigen, medisch  

specialisten en verpleegkundigen.

Ondersteuning bij fit worden en blijven

Wij helpen ondernemers gezond te blijven.  

De Doorgaanexpert helpt hierbij. U bereikt de  

Doorgaanexpert snel via een handige app. De  

Doorgaanexpert is eenvoudig te downloaden in de 

App Store. Zodat u kunt doorgaan met ondernemen.

Wilt u ook de snelle en persoonlijke hulp van de 

Doorgaan expert ervaren? Neem vandaag nog 

contact met ons op!

Telefoon

033  464 26 26

Werkdagen 08:00  17:30

Whatsapp

06 51 19 08 29

Werkdagen: 08:30  21:00

Zaterdagen: 09:00  17:00

We antwoorden binnen 2 uur

E-mail

inkomen.doorgaandesk@asr.nl
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Hulp bij zorgvragen

Doorgaanexpert regelt voor u persoonlijk zorgadvies 

van onze verpleegkundigen:

 ᤰ Wachtlijstbemiddeling: 

Wij zoeken een snellere mogelijkheid voor een 

consult of behandeling. Dit kunnen we alleen 

doen bij een wachttijd langer dan 4 weken voor 

een eerste afspraak bij een specialist, of bij een 

wachttijd langer dan 7 weken op een operatie. 

Binnen 24 uur weet u of ergens anders eerder 

plaats is. In meer dan 85% van de gevallen zijn wij 

hierin succesvol. De wachttijd kan, afhankelijk van 

de indicatie, teruggebracht worden van acht 

weken naar één tot twee weken.

 ᤰ Klankborden: 

Door hun brede kennis zijn onze verpleeg

kundigen een klankbord voor alle vragen op  

het gebied van gezondheid en zorg.

 ᤰ Zorg in het buitenland:  

Onze verpleegkundigen helpen bij vragen over 

zorg in het buitenland.

 ᤰ Advies: 

Onze verpleegkundigen geven advies over 

aan vragen op het gebied van medische hulp
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Doorgaanexpert een medisch specialist in. U kunt 

natuurlijk ook beslissen om naar uw eigen huisarts  

of medisch specialist te gaan.

Bij een combinatie van arbeidsgerelateerde – en 

medisch gerelateerde klachten zorgt de Doorgaan

expert ervoor dat alle vervolgstappen bij alle  

betrokken partijen in goede banen worden geleid.

middelen, plastische chirurgie, tandheelkunde  

en andere medisch inhoudelijke vraagstukken. 

 ᤰ   Second opinion:  

Onze verpleegkundigen ondersteunen bij het 

aanvragen van een second opinion.

 ᤰ Luisterend oor: 

En soms wil een ondernemer gewoon een luisterend 

oor. Ook dan staat de Doorgaanexpert klaar.

Zo helpt de Doorgaanexpert

Een ondernemer met (beginnende) klachten meldt 

zich bij de Doorgaanexpert via WhatsApp of telefoon. 

De Doorgaanexpert bespreekt met de ondernemer 

het probleem en mogelijke vervolgstappen. Samen 

met een team van arbeidsdeskundigen en medisch 

specialisten wordt de beste vervolgstap bepaald.

Bij arbeidsgerelateerde klachten komt één van onze 

eigen arbeidsdeskundigen bij u langs voor persoonlijk 

advies. Bijvoorbeeld over het verminderen van stress 

op het werk of fysieke belasting. Eventueel wordt u 

doorverwezen naar providers die ervaring hebben met 

het begeleiden van zelfstandige ondernemers en 

nauw met ons samenwerken.

Zo kan de Doorgaanverzekering u een  

hoop gedoe schelen

Stel, u gaat naar de fysiotherapeut vanwege 

rugklachten. Na verschillende behandelingen 

houdt u last van uw rug en uiteindelijk kunt u 

(tijdelijk) niet meer werken. U blijft wel onder 

behandeling bij de fysiotherapeut, want u wilt  

zo snel mogelijk weer aan het werk. 

De zorgkosten voor de eerste fysio behandelingen 

vallen in dit voorbeeld onder de zorgverzekering, 

de behandelingen om u weer aan het werk te 

krijgen, vallen onder de AOV. Terwijl het gaat om 

dezelfde rug. U zou zich dus geen zorgen hoeven 

maken over wie wat vergoedt. Zolang het maar 

wordt vergoed. Binnen de Doorgaanverzekering 

zijn dit soort zaken allemaal geregeld. 
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Scherpe prijs

a.s.r. is de enige verzekeraar die alles onder één dak 

aanbiedt, zoals arbeidsdeskundigen, medische dienst 

en verpleegkundigen. We kunnen dus eenvoudigweg 

sneller schakelen en u een hoop gedoe uit handen 

nemen. En dat levert een flink prijsvoordeel op:

 ᤰ 2% korting op uw AOV bij zowel de naturaverzeke

ring Ruime Keuze als de restitutieverzekering 

Eigen Keuze. 

 ᤰ Daarnaast profiteert u van 25% korting op uw  

aanvullende verzekering en 10% korting op  

uw tandartsverzekering.

De premiekortingen op de zorgverzekering gelden 

ook voor gezinsleden. 

Aanvangskorting op uw AOV

Bij de AOV krijgen ondernemers, als zij de verzekering 

afsluiten, het eerste jaar 25%, het tweede jaar 20% en 

het derde jaar 5% korting op de premie. Of u kunt 

kiezen voor een doorlopende korting van 4%.
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Als ondernemer weet u dat uw gezondheid belangrijk 

is voor het succes van uw onderneming. Als onderne

mersverzekeraar weten wij dat een gezonde  

ondernemer minder claimt. Daarom krijgt u met de 

Doorgaanverzekering ruime dekkingen tegen een 

scherpe premie. Omdat wij AOV en Zorg combineren 

onder één dak, wordt u altijd snel geholpen, ontstaan 

er geen dubbele dekkingen en is er geen gedoe over 

wie welke zorgkosten moet betalen. En we vertrouwen 

er op dat u alles doet om uw onderneming gezond te 

houden. En u kunt doorgaan met ondernemen.
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Kiest u naast uw Doorgaanverzekering voor a.s.r. 

Vitality, dan profiteert u van extra voordelen. a.s.r 

Vitality is een bewegingsprogramma waarbij u wordt 

beloond zodra u meer en vaker beweegt. Zo spaart u 

voor leuke cadeaus en voor een interessante cashback 

op de premie van uw AOV en van uw aanvullende 

zorgverzekeringen. U kunt tot 8% cashback op uw 

AOV verdienen en tot 20% cashback op uw aanvullen

de zorgverzekeringen.
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Ook voor uw gezin

Ook korting voor uw gezin of partner

Voor u als ondernemer is uw bedrijf belangrijk.  

Maar uw gezin is dat net zo goed. Sterker nog, als  

het thuis niet lekker gaat, dan kunt u zich niet volledig 

geven in uw bedrijf. Daarom zorgen we met de 

Doorgaanmodule voor ondersteuning als er thuis 

tijdelijk meer zorg nodig is. Of als er bijvoorbeeld 

vervangende mantelzorg nodig is voor uw ouders. 

Ook voor uw gezin of partner kunt u rekenen op een 

scherpe prijs. Uw gezin of partner krijgt immers ook 

korting op de zorgverzekering.

Geen budget meer? Dan blijven wij helpen, alleen  

uit dit zich dan niet in financiële ondersteuning. 

Samen met u of uw partner kijken we hoe we  

kunnen ondersteunen. Wij hebben een netwerk  

van zorgondersteuners waarmee we mensen kunnen 

begeleiden naar de juiste zorg.

Naast de standaard dekking, zoals het  

gratis mee verzekeren van kinderen op de 

zorg verzekering, biedt de Doorgaanverzekering 

de volgende gezinsvoordelen:

 ᤰ Maximale korting voor de aanvullende  

verzekeringen

 ᤰ Extra zorg na een ongeval of bij specifieke  

aandoeningen

 ᤰ 2% korting op de AOV bij zowel de natura

verzekering Ruime Keuze als bij de  

restitutieverzekering Eigen Keuze.

Deze productbeschrijving is een verkorte 

weergave van de polisvoorwaarden. Als de 

productbeschrijving afwijkt van de polisvoor

waarden, dan gelden de polisvoorwaarden.
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