Met een arm in het gips
zou dit me toch echt niet lukken.
Dienstverlening voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zélf voor zekerheid zorgen, samen met uw Aon adviseur. Een overzicht van onze dienstverlening
voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor een oplossing op maat.

DIENSTVERLENING

***

€ 625

**

€ 375

*

€ 250

Voor welke service kunt u bij ons terecht?
We geven antwoord op algemene vragen over uw AOV en de (financiële)
administratie.







We zijn uw aanspreekpunt voor wijzigingen die u wilt aanbrengen op uw
AOV. Wij informeren u over de mogelijke consequenties.







We begeleiden de uitvoer van wijzigingen door de verzekeraar
en bewaken de verwerkingstermijnen. Na het doorvoeren van de
wijziging(en) controleren wij de polis.







Wij informeren u over de gevolgen en de te nemen stappen bij (wets)
wijzigingen die betrekking hebben op uw AOV.







Wij controleren door verzekeraar voorgestelde wijzigingen. We
onderhandelen met de verzekeraar als deze wijzigingen anders moeten.







Wij controleren uw verzekeraar op basis van hun prestaties. U ontvangt
hiervan eenmaal per drie jaar de uitkomsten.







We toetsen elk jaar of de premie van uw AOV nog marktconform is.



















Raakt u arbeidsongeschikt en bent u het niet eens met de beoordeling van
de verzekeraar? Dan zorgen wij voor een toetsing door een onafhankelijke
arbeidsdeskundige of begeleiden we een second opinion.







Heeft u behoefte aan een nieuw marktonderzoek en advies? Dan
verzorgen wij dit voor u.







U kunt jaarlijks met de digitale AOV check toetsen of uw AOV-dekking nog
aansluit op uw situatie. We maken hierna met u een afspraak om dit te
bespreken als u hieraan behoefte heeft.
Jaarlijks telefonisch onderhoudsgesprek om uw behoefte te peilen.
Raakt u arbeidsongeschikt? Dan begeleiden wij het proces en bewaken wij
de verwerkingstermijnen van de verzekeraar.

180030_I_1806

Het is belangrijk dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft aansluiten bij uw (veranderende,
financiële) situatie. Wij zijn u van dienst bij het onderhoud en het wijzigingen van uw polissen.

aon.nl/one

Aan de inhoud van dit document kunt u geen rechten ontlenen. Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij
de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK
geregistreerd onder nummer 24061634.

Het is belangrijk dat uw
arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft
aansluiten bij uw situatie.

