
 
 

 

  

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' ARBEIDSONGESCHIKTHEIDVERZEKERINGEN 2018 

Cluster Kenmerk Vraag 

Acceptatie voor 

afsluiting 

Eindleeftijd Welke eindleeftijden zijn mogelijk? 

 Tariefsoort Welke tariefsoorten zijn mogelijk? 

 Wachttermijn Welke wachttermijnen (in dagen) kunnen worden gekozen? 

 Stijgende uitkering Is het mogelijk om alléén de uitkering te indexeren? 

 Combinatie stijgend Is het mogelijk om zowel het verzekerd bedrag als de uitkering te indexeren? 

 Max. verz. rente Gelijkblijvend Wat is het maximum gelijkblijvende verzekerde bedrag bij aanvang? 

 Max. verz. rente Index Wat is het maximum te indexeren verzekerde bedrag bij aanvang (al dan niet gecombineerd met een (veprlichte) indexering 

van de uitkering)? 

 Max. aanvangsleeftijd Wat is de maximum aanvangsleeftijd? 

 Leeftijd keuring Vanaf welke aanvangsleeftijd wordt een medische keuring geëist? 

 Bedrag keuring Vanaf welk verzekerd bedrag bij aanvang wordt een medische keuring geëist? 

 Leeftijd bloedonderzoek Vanaf welke aanvangsleeftijd wordt een bloedonderzoek geëist (anders dan een bloedonderzoek als onderdeel van de 

medische keuring)? 
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Cluster Kenmerk Vraag 

Acceptatie voor 

afsluiting 

Bedrag bloedonderzoek Vanaf welk verzekerd bedrag bij aanvang wordt een bloedonderzoek geëist (anders dan een bloedonderzoek als onderdeel 

van de medische keuring)? 

Kenmerken schade-

/sommenverzekering 

Samenloop Blijft de uitkering op basis van deze verzekering gelijk als de uitkering samenloopt met een andere verzekering of 

voorziening? 

 Strekking/doel verzekering Wat is de strekking/het doel van de verzekering? 

 Toetsing inkomen bij aanvang Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats? (0 = 

minimum verzekerd bedrag) 

 Toetsing inkomen tussentijds Vindt er gedurende de looptijd van verzekering (mogelijk) een periodieke tussentijdse toetsing op het inkomen plaats? 

 Toetsing inkomen bij 

verhogingsrecht 

Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij gebruikmaking van het verhogingsrecht? 

 Toetsing inkomen bij 

verlagingsrecht 

Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij gebruikmaking van het verlagingsrecht? 

 Toetsing inkomen bij AO 

(schade) 

Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij verzoek tot uitbetaling van de uitkering? 

 Toetsing inkomen bij AO 

(schade) premieteruggave 

Vindt premieteruggave plaats als bij arbeidsongeschiktheid het inkomen is getoetst en het verzekerde bedrag hoger is dan 

het gerelateerde inkomen? 

 Max. dekkingspercentage B Wat is het maximum te verzekeren percentage van het inkomen voor rubriek B? 

 Toetsing inkomen 

verlagingsrecht terugkeeroptie 

Kan er een toetsing op het inkomen plaatsvinden als, nadat het verlagingsrecht is benut, het verzekerd bedrag weer 

teruggebracht wordt naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut? 

 Sluimerpremie toetsing na 

sluimeren 

Vindt er een toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd? 

Acceptatie tijdens 

looptijd 

Verlenging eindleeftijd Is verlenging van de eindleeftijd mogelijk? 

 Max. verz. rente Index tijdens 

looptijd 

Wat is het maximum verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als het verzekerde bedrag wordt 

geïndexeerd? 

 Overstapregeling Is het mogelijk om zonder acceptatietraject bij dezelfde maatschappij tijdens de looptijd van de verzekering over te stappen 

naar een AOV met een uitgebreidere dekking/langere uitkeringsduur? 

 % Verhogingsrecht Wat is het maximum percentage bij het gebruiken van het verhogingsrecht (per keer)? 
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Cluster Kenmerk Vraag 

Acceptatie tijdens 

looptijd 

% Verhogingsrecht per periode Hoe vaak (in jaren) kan er gebruik gemaakt worden van het verhogingsrecht? 

 Max. leeftijd verhogingsrecht Wat is de maximum leeftijd waarop het verhogingsrecht nog gebruikt kan worden? 

 Max. verz. rente 

Verhogingsrecht 

Tot welk maximum verzekerd bedrag kan het verzekerde bedrag worden verhoogd door middel van het verhogingsrecht? 

 Verhogingsrecht min. 

herstelperiode 

Hoe lang is de periode (in maanden) dat een verzekerde na arbeidsongeschiktheid weer arbeidsgeschikt moet zijn voordat 

het verhogingsrecht weer mag worden gebruikt? 

 % Verlagingsrecht Wat is het maximum percentage bij het gebruiken van het verlagingsrecht (per keer)? 

 % Verlagingsrecht per periode Hoe vaak (in jaren) kan er gebruik worden gemaakt van het verlagingsrecht? 

 Max. leeftijd Verlagingsrecht Wat is de maximum leeftijd waarop het verlagingsrecht nog gebruikt mag worden? 

 Verlagingsrecht terugkeeroptie Kan het verzekerd bedrag, nadat het verlagingsrecht is benut, zonder maximum verhogingspercentage weer teruggebracht 

worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut? 

 Verlagingsrecht terugkeeroptie 

periode 

Binnen hoeveel jaren kan het verzekerd bedrag, nadat het verlagingsrecht is benut, zonder maximum 

verhogingspercentage weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut? 

 Sluimerpremie Is het mogelijk de verzekering tijdelijk voort te zetten op basis van een sluimerpremie? 

 Sluimerpremie termijn Wat is de maximum termijn in maanden dat de verzekering voortgezet kan worden op basis van een sluimerpremie? 

 Sluimerpremie hoogte Wat is het premiepercentage (van de gewone premie) tijdens de sluimerperiode? 

En-blocbepalingen En-bloc initiatief verzekeraar Kan de verzekeraar op eigen initiatief de premie en/of voorwaarden wijzigen (zonder dat sprake is van een wetswijziging of 

financiële instabiliteit)? 

 En-bloc meldingsperiode Wat is de minimum periode (in maanden) dat de verzekeringnemer wordt geïnformeerd als de verzekeraar het initiatief 

neemt de verzekering op basis van een en-blocbepaling te wijzigen? 

 En-bloc verhogingspercentage Wat is het maximum percentage waarmee de premie kan worden verhoogd als de verzekeraar het initiatief neemt de 

verzekering op basis van een en-blocbepaling te wijzigen? 

 En-bloc premieverhoging Wanneer kan de verzekeraar op eigen initiatief en bloc een premieverhoging doorvoeren? 

 En-bloc 

voorwaardenverslechtering 

Wanneer kan de verzekeraar op eigen initiatief en bloc een voorwaardenverslechtering doorvoeren? 

Ziektes Infectieziekten Is er dekking voor infectieziekten en parasitaire aandoeningen? 
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Cluster Kenmerk Vraag 

Ziektes Nieuwvormingen (kanker) Is er dekking voor nieuwvormingen (kanker)? 

 Bloedziekten Is er dekking voor ziekten van bloed, bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem? 

 Endocriene ziekten Is er dekking voor hormonale (endocriene) ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen? 

 Psychische ziekten Is er dekking voor psychische ziekten? 

 Psychische stoornis van nature Is er dekking voor persoonlijkheids- en gedragsstoornissen (zoals ADHD, PDD-NOS en Borderline) als die pas op latere 

leeftijd worden gediagnosticeerd of tot uiting komen? 

 Zenuwstelsel Is er dekking voor ziekten van het zenuwstelsel? 

 Oogziekten Is er dekking voor ziekten van oog en omliggende structuren (adnexen)? 

 Oorziekten Is er dekking voor ziekten van oor en het tepelbeen (processus mastoideus)? 

 Hartziekten Is er dekking voor ziekten van hart en vaatstelsel? 

 Ademhaling Is er dekking voor ziekten van ademhalingsstelsel? 

 Spijsvertering Is er dekking voor ziekten van spijsverteringsstelsel? 

 Huidziekten Is er dekking voor ziekten van huid en subcutis? 

 Botspierstelsel Is er dekking voor ziekten van botspierstelsel en bindweefsel? 

 Urinewegen Is er dekking voor ziekten van het urine- en voorplantingsstelsel? 

 Ongeval uitw. oorzaken Is er dekking voor letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken? 

 Zwangerschap en bevalling Is er dekking voor aandoeningen ontstaan door zwangerschap, bevalling en kraambed? 

Uitkering Inloop Biedt de verzekering een inloopdekking (bij het oversluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering)? 

 Uitloop Is er een uitloopdekking voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar die wordt 

gemeld na de datum waarop de verzekering is gestopt? 

 Doorbetalen uitkering na 

opzegging 

Wordt de lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering doorbetaald na opzegging van de verzekering door verzekeringnemer? 

 Zuivere beroeps-AO Is er sprake van zuivere beroepsarbeid voor het eigen beroep (zonder dat taakverschuivingen kunnen worden 

meegewogen in de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling)? 
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Cluster Kenmerk Vraag 

Uitkering Criterium AO bij Verkoop Welk arbeidsongeschiktheidscriterium wordt gehanteerd bij verkoop van het bedrijf? 

 Einde stijging VB bij AO Wanneer eindigt tijdens arbeidsongeschiktheid de indexering van het verzekerde bedrag? 

 Max. verz. rente Index tijdens 

uitkering 

Tot welk maximum bedrag kan een geïndexeerde uitkering doorgroeien? 

 Premievrijstelling bij AO Is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? 

 Hernieuwde AO termijn Wat is het maximum aantal dagen tussen twee perioden van arbeidsongeschiktheid, zodat de twee perioden als één 

schade worden gezien? 

 Hernieuwde AO oorzaak Worden twee aangrenzende perioden van arbeidsongeschiktheid bij verschillende schadeoorzaken samengevoegd? 

 Contra-expertise Kent de verzekering een contra-expertiseregeling? 

 Contra-expertise bindend Is de uitkomst van de herbeoordeling door de contra-expert die samen met/na goedkeuring van de verzekeraar is 

ingeschakeld bindend voor de verzekeraar? 

 Contra-expertise - onafhankelijk Kan de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid op kosten van de verzekeraar een onafhankelijke contra-expert inschakelen, 

zonder dat de verzekeraar daar vooraf goedkeuring voor moet geven? 

 Contra-expertise - onafhankelijk 

bindend 

Is de uitslag van de herbeoordeling door de zelf gekozen contra-expert - net als de afhankelijke contra-expert - bindend voor 

de verzekeraar? 

 Duur uitkering Wat zijn de mogelijke uitkeringsduren? 

 Doorbetalen overlijden Hoeveel maanden wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering doorbetaald na overlijden? 

 Sluimerpremie inloopdekking Is er na afloop van de sluimerperiode recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is 

ontstaan of verergerd? 

Zwangerschap Zwangerschap looptijd Hoe lang moet iemand verzekerd zijn voordat recht is op een zwangerschapsuitkering? 

 Zwangerschap min. aantal 

weken 

Wat is de minimum zwangerschapsduur (in weken) voordat recht op een zwangerschapsuitkering is? 

 Zwangerschap uitkeringsduur Wat is de uitkeringsduur van de zwangerschapsuitkering (in weken)? 

 Zwangerschap ER Welk eigen risico is van toepassing op de zwangerschapsuitkering? 

 Zwangerschap verz. bedrag Hoe hoog is de zwangerschapsuitkering? 
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Cluster Kenmerk Vraag 

Extra dekkingen Motorrisico AO-dekking Is er een arbeidsongeschiktheidsdekking wanneer een jonge motorrijder arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een 

motorongeval? 

 Adoptie Welke vergoeding ontvangt de verzekerde bij adoptie? 

 Verg. overlijden (ong) Welke maximum vergoeding wordt uitgekeerd bij overlijden als gevolg van een ongeval? 

 Verg. invaliditeit (ong) Welke maximum vergoeding wordt uitgekeerd bij invaliditeit als gevolg van een ongeval? 

 Verg. Rechtsbijstand Wat is de maximum vergoeding voor externe kosten voor verhaalsrechtsbijstand? 

 Hulpverlening buitenland Is hulpverlening in het buitenland gedekt? 

 Orgaandonatie Wordt bij orgaandonatie een arbeidsongeschiktheidsuitkering verleend? 

 Daggeld ziekenhuisopname Hoeveel daggeld wordt er uitgekeerd bij een ziekenhuisopname? 

 Partnerdekking Is er partnerdekking (en zo ja, welke en voor wie)? 

 Vervangingsdekking Is er een vervangingsdekking? 

 Ziekte gezinslid Wat wordt uitgekeerd bij ziekte van een gezinslid? 

 Overlijden gezinslid Wat wordt uitgekeerd bij overlijden van een gezinslid? 

 Verg. geneesk.onderzoek Hoe vaak wordt een vrijwillig geneeskundig onderzoek vergoed? 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLUSTERWEGINGEN  

Cluster Weging 

Acceptatie voor afsluiting 15% 

Kenmerken schade-/sommenverzekering 10% 

Acceptatie tijdens looptijd 20% 

En-blocbepalingen 2% 

Ziektes 25% 

Uitkering 25% 

Zwangerschap 2% 

Extra dekkingen 1% 

Totaal 100% 


