Service- en tarievenkaart AOV dienstverlening 2019
De adviesvergoeding (intake, analyse, bemiddeling) betaalt u eenmalig. De beheervergoeding
(beheer- & onderhoudswerkzaamheden) betaalt u jaarlijks. Wij ontvangen van de verzekeraar
géén beloning voor onze werkzaamheden op het gebied van advies, bemiddeling, onderhoud
en beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Intake & indicatie

Excellent
€ 325,-

Intakegesprek en toelichting kosten, telefonisch
of op het kantoor van Henst & Lunsen
Inventarisatie van u, uw financiële positie,
bestaande verzekeringen en wensen
(vragenformulier AOV analyse)
Premie en indicatie marktaanbod
Indicatie acceptatiemogelijkheden bij afwijkende
beroepen en / of medische voorgeschiedenis

Analyse & advies

Excellent
€ 275,-

Beoordeling bestaande AOV
Beoordeling elders aangevraagde offertes
Voorwaardenvergelijking en analyse
Opvragen van offerte(s)
Prescan medische acceptatie
Adviesrapport inclusief bespreking, telefonisch
of op het kantoor van Henst & Lunsen
Adviesrapport inclusief bespreking op externe
locatie
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Excellent € 250,-

Bemiddeling polis
Begeleiding aanvraagformulier, gezondheidsverklaring
en onderbouwing inkomen
Controle en begeleiding technische en medische acceptatie
Alternatieve offertes aanvragen in verband met
afwijzing aanvraag of acceptatie onder beperkende
voorwaarden (1 x)
Controle opmaak polis en controle premie
Totaalprijs
Intake / Indicatie / Analyse / Advies en Bemiddeling

Excellent
€ 850,- eenmalig,
met hierop te verlenen korting of opslag
zoals vermeld op pagina 4

Is inbegrepen bij de dienstverlening
Indien wenselijk tegen uurvergoeding à € 120,= per uur
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Beheer- & onderhoudswerkzaamheden

1
2

3
4

Excellent
€ 350,per jaar

Jaarlijkse controle verzekerd bedrag en uitgangspunten verzekering door middel
van een onderhoudsmail met een controleformulier.
Bewaking van ontvangst reactie op onderhoudsmail. Na verzending van de
onderhoudsmail wordt 1 herinnering verstuurd. Bij reactie op de onderhoudsmail
wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Indien blijkt dat de huidige situatie
niet overeenkomt met de verzekerde uitgangspunten, dan attenderen wij u
hierop. Wij geven aan welke aanpassingen en/of verdere controles noodzakelijk
zijn.
Het op verzoek opvragen van betaalde AOV premie i.v.m. belastingaangifte.

5

Financiële administratie: controle verlengingspolis, verwerking elektronisch
berichtenverkeer, melden van betalingsachterstanden, verwerking van de post,
versturen van nota’s en adreswijzigingen.
Het attenderen op het recht van herbeoordeling van een uitsluiting.

6

Het verstrekken van informatie over wetswijzigingen.

7

Doorlopende wettelijke verplichte studies en examens voor adviseurs om u te
mogen adviseren.

8

Aanmelden van arbeidsongeschiktheid bij verzekeraar. Melden van
zwangerschap bij de verzekeraar. Controleren of relatie de juiste uitkering krijgt
vanuit de verzekeraar. Volgen van het schadedossier bij de verzekeraar. Contact
onderhouden met de verzekeraar en relatie gedurende de periode van
arbeidsongeschiktheid.
Begeleiding schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheid.

9
10

11
12

13
14
15

Beperkt*
€ 175,per jaar

Aanpassing en verdere controle van de huidige uitgangspunten, zoals eigen
risicotermijn, verzekerd bedrag i.v.m. oververzekering, eindleeftijd,
werkzaamheden, verzekerd beroep en sluimerdekking.
Doorrekening optierecht (verhoging verzekerd bedrag zonder
gezondheidswaarborgen) + verzorgen verwerking aanpassing verzekerd bedrag
bij
Eenverzekeraar.
3 jaarlijkse marktscan waarbij de lopende verzekering wordt
vergeleken met het aanbod van andere verzekeraars, exclusief
oversluiten naar een andere verzekeraar.
Aanvragen van de herbeoordeling bij de verzekeraar. Het beantwoorden van alle
vragen m.b.t. herbeoordeling.
Opvragen van offertes voor wijzigingen, bijvoorbeeld het aanpassen van de
eindleeftijd, het eigenrisico termijn, het verzekerde bedrag of indexatie.
Overige wijzigingen: bemiddeling en realisatie overstappen naar andere
verzekeraar
Alle bovengenoemde werkzaamheden worden zorgvuldig vastgelegd in ons klantrelatiesysteem.

* minimaal verplicht beheerpakket in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Is inbegrepen bij de dienstverlening
Indien wenselijk tegen uurvergoeding à € 120,= per uur
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Kortingen en opslagen bij het excellent traject vaste fee:
1) 300 euro korting indien het traject binnen 1 maand is afgerond totaal 550 euro
2) 150 euro korting indien het traject binnen 2 maanden is afgerond totaal 700 euro
3)
0 euro opslag als het traject binnen 3 maanden is afgerond totaal 850 euro
4) 150 euro opslag indien het traject binnen 4 maanden is afgerond totaal 1000 euro
5) 50 euro opslag per maand voor iedere maand dat het traject langer duurt dan 4 maanden
De trajecttijd gaat in als de opdrachtgever de AOV Analyse vragenlijst en de Overeenkomst van
Opdracht aan opdrachtnemer verzonden heeft en eindigt als de verzekeraar de aanvraag heeft
geaccepteerd of het traject tussentijds door de opdrachtgever wordt gestaakt. Indien uiteindelijk om
technische of medische redenen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering tot stand komt, zal de
trajecttijd in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald worden.
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