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Inhoud



Rabobank als  
bemiddelaar
Bij verzekeringen treedt de Rabobank op als  
bemiddelaar en/of als adviseur. Online kun je  
alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)  
van Interpolis afsluiten. Als je kiest voor advies heb je 
meer mogelijkheden. We vergelijken dan een aantal 
AOV’s van enkele verzekeraars. Deze bieden meer 
varianten in de productkenmerken. We adviseren op basis 
van een vergelijking en jouw wensen een passende AOV.



Een AOV afsluiten:  
met of zonder advies 
Bescherm als ondernemer je inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid  
met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Je kunt als ondernemer  
bij de Rabobank terecht voor advies over een AOV of je kunt kiezen om dit,  
zonder advies, zelf te regelen. Deze brochure gaat over de dienstverlening  
van de Rabobank. Wat kan je verwachten en wat kost het? 

Kosteloos en vrijblijvend eerste 
oriëntatiegesprek
Wil je meer weten over onze dienstverlening of  
over de AOV die je via ons kunt afsluiten?  
Dan kun je een oriëntatiegesprek voeren met een  
van onze medewerkers. Het oriëntatiegesprek is 
kosteloos en vrijblijvend en kan zowel bij ons op  
kantoor als telefonisch.

Voorbeelden van onderwerpen die in het 
oriëntatiegesprek aan de orde kunnen komen:
-  welke dienstverlening bij je past: wil je advies bij  

het afsluiten van een AOV of wil je zelf online  
zonder advies een AOV afsluiten;

-  je wensen en behoeften rondom de financiële 
gevolgen bij arbeidsongeschiktheid;

-  voor welk bedrag je je wilt verzekeren en een 
inschatting van het bedrag dat je wilt besteden  
aan je verzekering(en);

-  wat je van een advies bij de Rabobank kunt 
verwachten, welke stappen we doorlopen  
en wat de kosten zijn;

-  wat zelf online regelen zonder advies inhoudt,  
welke stappen je doorloopt en wat de  
kosten zijn. 

Na het oriëntatiegesprek beslis je of je advies wilt of  
dat je de AOV zelf online regelt. 



Zonder advies zelf online afsluiten
Heb je genoeg kennis en ervaring om te weten welke risico’s zijn verbonden aan 
een AOV? En wil je zelf een AOV-verzekering afsluiten? Je kunt dan zelf online 
zonder advies een AOV aanvragen. Je doorloopt de volgende stappen:

1. Informatie lezen, AOV samenstellen en premie berekenen
Lees informatie over de AOV, online en in deze brochure. Bekijk bijvoorbeeld 
of je wel in aanmerking komt om een AOV af te sluiten. Log in en vul je 
persoonsgegevens in. Bekijk eventueel de toelichtende filmpjes en stel 
de verzekering samen. Vul je beroep en je werkzaamheden in. Kies het 
verzekerde bedrag, de eigenrisicoperiode, de verzekerde eindleeftijd en  
de indexering. Bereken je premie.

2. Kennis- en ervaringstoets
We stellen je een aantal vragen om te toetsen of je over voldoende kennis en 
ervaring beschikt, om de risico’s van het zelf afsluiten van een AOV goed in 
te schatten. Afhankelijk van de uitkomst van de toets kun je online de AOV 
aanvragen. Blijkt dat je onvoldoende kennis en ervaring hebt voor het zelf 
afsluiten van de AOV? Dan verwijzen we je door naar het afsluiten met  
een adviseur.

3. Aanvullende vragen
Er wordt hier onder andere gevraagd naar je inkomen van de afgelopen  
3 jaar.

4. Aanvraag ondertekenen
Je ondertekent je aanvraag en we sturen die door naar Interpolis.  
Naast de AOV premie die je aan Interpolis betaalt, betaal je kosten voor  
de dienstverlening van de Rabobank.  
De Rabobank incasseert deze kosten na ondertekening van de 
dienstverleningsovereenkomst en na acceptatie door verzekeraar Interpolis.

5. Digitale gezondheidsverklaring en voorlopige 
ongevallendekking
Interpolis stuurt je een bevestigingsmail met een link naar de 
gezondheidsverklaring. Daarmee maakt Interpols een inschatting van je 
risico op arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Het is heel belangrijk dat je 
de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid invult. Als je dat niet 
doet, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

6. Acceptatie door Interpolis
Interpolis beoordeelt je aanvraag en gezondheidsverklaring.  
De uitslag kan zijn “je bent geaccepteerd” of er kan aanvullende informatie 
worden opgevraagd. Afhankelijk van je situatie kan het ontvangen van de 
definitieve uitslag 30 minuten tot enkele weken duren. Als je aanvraag onder 
voorbehoud wordt geaccepteerd, ontvang je een verzekeringsvoorstel van 
Interpolis. Je bepaalt zelf of je dit voorstel accepteert.

7. Verzekeringsbewijs (polis)
Als de acceptatie helemaal rond is, ontvang je het verzekeringsbewijs 
van Interpolis in je Rabobank Berichten Inbox en in je online omgeving 
van Rabobank. Je vindt je verzekerings bewijs ook in je persoonlijke Mijn 
Interpolis omgeving.

Voor meer informatie over bovenstaande stappen zie www.rabobank.nl/aov.

!    Let op: Wil je een aanvullende AOV afsluiten of heb je een derde 
beroep? Dan kan je dit niet zelf online regelen. Een adviseur kan  
je hier verder mee helpen.

http://www.rabobank.nl/aov


Na het zelf afsluiten van de verzekering
Na het afsluiten van de verzekering moet je er zelf voor zorgen dat de 
AOV blijft passen bij je wensen en situatie. Wijzigen je werkzaamheden? 
Of wil je je verzekering aanpassen? Dan geef je dat zelf door. Op die 
manier zorg je ervoor dat je AOV ook in de toekomst blijft passen bij 
je situatie. Dat is heel belangrijk, want als je AOV niet meer past bij je 
situatie kan dat tot gevolg hebben dat je niet of maar deels verzekerd 
bent bij arbeidsongeschiktheid. Of dat je juist teveel premie betaalt. 



De adviseur bespreekt je 
kennis en ervaring met AOV’s, 
je wensen, doelstellingen en 
(financiële) situatie.

Met advies afsluiten
Kies je voor advies? Voordat we starten met onze dienstverlening maken we 
afspraken met je over de kosten van onze dienst verlening. Deze afspraken 
staan in de dienstverleningsovereenkomst die je van ons ontvangt. 

Voorbereiding op het adviesgesprek
We vragen je om een aantal gegevens en documenten 
te delen, onder andere over je inkomsten en 
werkzaamheden. Zo kan de adviseur het adviesgesprek 
goed voorbereiden. Tijdens het gesprek gaat dan alle 
aandacht uit naar de relevante onderwerpen. Je krijgt 
een bericht waarin staat welke gegevens en documenten 
we nodig hebben en hoe je die kunt aanleveren.

Het adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek kun je het volgende 
verwachten:
1.  de adviseur bespreekt je kennis en ervaring met AOV’s, 

je wensen, doelstellingen en (financiële) situatie;
2.  de adviseur adviseert op basis van je persoonlijke 

situatie hoe de kenmerken van je AOV ingevuld 
worden. Daarbij gaat het onder andere om het 
verzekerd bedrag, maar ook bijvoorbeeld om de 
wachttijd, de looptijd en de indexatie;

3.  de adviseur legt uit hoe de AOV werkt. Je krijgt 
uitleg over de dekking en de risico’s;

4.  de adviseur berekent de premie voor de verzekering 
en vergelijkt daarbij de premies van de aanbieders 
en producten waar wij mee werken. De adviseur 
licht toe welke aanbieder en welk product volgens 
ons passend is;

5.  op basis van het advies kies je uiteindelijk de 
kenmerken van de AOV die je wilt aanvragen.

Je ontvangt van ons een adviesrapport, met daarin 
ons advies en een toelichting over hoe je je wensen en 
doelen voor een AOV kunt realiseren. Ook vind je hierin 
de eventuele andere keuzes die je hebt gemaakt.

Afsluiten van een verzekering
Besluit je om na ons advies een verzekering via  
de Rabobank af te sluiten, dan ontvang je van ons  
een offerte en een aanvraag voor de verzekering.  
Voordat je de aanvraag ondertekent, vragen we je  
alle informatie nog eens goed door te lezen, inclusief  
de verzekeringsvoorwaarden. Heb je vragen?  
Neem dan contact op met je adviseur. Als je de aanvraag 
ondertekent, zorgen we ervoor dat de verzekeraar je 
aanvraag in behandeling neemt. De verzekeraar neemt 
eventueel rechtstreeks contact met je op voor het 
invullen van een gezondheidsverklaring en de eventuele 
vervolgstappen voor de medische acceptatie en/of 
verzekeringstechnische acceptatie. 

Accepteert de verzekeraar de aanvraag? Dan krijg je een 
polis die aansluit op je aanvraag. Word je om medische 
redenen niet geaccepteerd of kan dat alleen onder 
beperkende voorwaarden? Dan word je daarover door 
de verzekeraar benaderd.



Na met advies afsluiten  
van de verzekering
We blijven graag met je in gesprek
Het is belangrijk dat je ons direct informeert over veranderingen in je  
situatie. Periodiek krijg je voor je AOV een onderhoudsbrief, waarin we  
je helpen herinneren aan het doorgeven van wijzigingen. Zo voorkom  
je teleurstellingen bij arbeids ongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan  
het volgende:
 -  is het verzekerde brutobedrag hoog genoeg om je vaste uitgaven mee 

te blijven betalen?
-   is je inkomen gestegen of gedaald? 
-   kun je de wachttijd overbruggen? Dat is de eigenrisico periode de eerste 

periode van arbeidsongeschiktheid zonder uitkering.
 -  is de gekozen eindleeftijd nog passend, ook na de verhoging van de 

AOW-leeftijd?
 -  is je privésituatie en/of je financiële situatie veranderd?
 - zijn je werkzaamheden veranderd?

Neem contact met ons op als je situatie is veranderd of als je twijfelt. Samen 
kijken we of een aanpassing van de AOV nodig is. Ook word je regelmatig 
benaderd voor een check en zo nodig aanpassing van de AOV. Je kunt onze 
adviseurs doorlopend benaderen voor vragen en service. Zij kunnen op 
verzoek de AOV toelichten en zo nodig aanpassen. Maar er kunnen meerdere 
redenen zijn om met ons in gesprek te gaan, bijvoorbeeld omdat de overheid 
wetten of regels heeft aangepast. Voor gesprekken tijdens de looptijd betaal 
je geen extra kosten.



Kosten dienstverlening
Naast de premie die je aan de verzekeraar betaalt,  
betaal je afsluit- en onderhoudskosten voor de 
dienstverlening van de Rabobank.  
De Rabobank incasseert deze kosten na ondertekening 
van de dienstverleningsovereenkomst. 

Advies  Kosten
Advies over arbeidsongeschiktheid € 485,-  (éénmalig)
Afsluitkosten arbeidsongeschiktheidsverzekering € 75,-  (éénmalig)
Onderhoudskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering € 300,-  (jaarlijks)

Zonder advies Kosten
Afsluitkosten online € 295,-  (éénmalig)
Onderhoudskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering € 75,-  (jaarlijks)

De tarieven in bovenstaande tabel gelden per afgesloten verzekering. 



Toelichting
Toelichting advieskosten (éénmalig),  
tijdens het adviestraject
De Rabobank werkt voor het geven van advies niet met 
uurtarieven. De advieskosten zijn vaste bedragen en 
deze kosten betaal je óók als je na het adviesgesprek 
besluit om geen verzekering af te sluiten. De kosten 
worden van je rekening afgeschreven. Uiteraard gebeurt 
dit pas nadat je akkoord bent gegaan met deze kosten. 
Je tekent na het vrijblijvende oriëntatiegesprek een 
dienstverleningsovereenkomst voor het incasseren van 
de dienstverleningskosten.

Toelichting afsluitkosten (éénmalig)
Je betaalt eenmalig afsluitkosten voor de dienstverlening 
bij het afsluiten van een verzekering. Dit zijn kosten  
voor het opstellen van de offerte en het verwerken  
van de aanvraag. Ook deze kosten staan vermeld in  
de dienst verleningsovereenkomst.

Toelichting onderhoudskosten (jaarlijks)
De onderhoudskosten kunnen wijzigen, ook tijdens 
de looptijd van de verzekering, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een algemene stijging van het prijspeil 
in Nederland. Meer informatie hierover vind je in de 
dienstverleningsovereenkomst. De kosten worden 
maximaal eenmaal per jaar aangepast. 

Wat doen we bij AOV zonder advies?
Je betaalt jaarlijks onderhoudskosten voor de 
administratie van je verzekering en het kunnen 
doorvoeren van wijzigingen. We sturen je periodiek een 
brief, waarin we je helpen herinneren aan het doorgeven 
van wijzigingen. Je moet vervolgens zelf controleren of 
aanpassing van je AOV nodig is. Aanpassingen kun je 
doorgeven via Rabo Online Bankieren. Wijzigingen die  
je doorgeeft, zullen we voor je doorgeven aan Interpolis.

Wat doen we bij AOV met advies?
Je betaalt jaarlijks onderhoudskosten voor de 
administratie van je verzekering, tussentijdse gesprekken 
over de verzekering en het kunnen doorvoeren van 
wijzigingen. We sturen je periodiek een brief, waarin 
we je helpen herinneren aan het doorgeven van 
wijzigingen. Naast het beheer van de AOV, staan onze 
adviseurs klaar voor eventuele vragen en kunnen zij je 
AOV toelichten en zo nodig aanpassen. Verder word je 
regelmatig benaderd voor een check, om te kijken of er 
aanpassingen nodig zijn. 



Vragen?
Informatie over ons
Je maakt deze afspraken met Coöperatieve Rabobank U.A., handelend onder 
de naam Rabobank, gevestigd te Amsterdam. Ons adres is Croeselaan 18, 
3521 CB te Utrecht.

Coöperatieve Rabobank U.A. staat onder toezicht van de stichting Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning op grond van de 
Wet op het financieel toezicht. Het AFM vergunningsnummer is 12000095.

Onze relatie met Interpolis 
Interpolis is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., 
Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V en N.V. Hagelunie.  
Rabobank heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V.  
Hierdoor heeft Rabobank indirect een belang van meer dan 10%  
in (onder meer) Interpolis.

Heb je een klacht?
Je lokale Rabobank is het eerste aanspreekpunt voor het indienen  
van je klacht. Je kunt daar je klacht indienen.  
Of je kunt gebruikmaken van het online klachtenformulier dat je 
vindt op www.rabobank.nl/klacht. Hier staat ook informatie over de 
klachtenprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden. 

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door je lokale  
Rabobank? Dan kun je een klacht indienen bij Rabobank  
Klachtenservice. Dat kan via het online klachtenformulier dat je  
vindt op www.rabobank.nl/klachtenservice. Of stuur een brief naar: 
Rabobank Klachtenservice, Antwoordnummer 750, 3500 ZJ Utrecht.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door Rabobank 
Klachtenservice? Dan kun je je klacht mogelijk voorleggen aan:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,  
2509 AG Den Haag. Of aan de Nederlandse rechter. Informatie over  
de klachtbehandeling door het Kifid vind je op www.kifid.nl. 

Heb je nog vragen?
Heb je naar aanleiding van deze brochure vragen, dan kun je daarvoor 
terecht bij je Rabobank. Onze vestigingsadressen en telefoonnummers  
kun je vinden op:  
https://www.rabobank.nl/bedrijven/contact/.

Voor uitgebreide informatie over onze diensten en producten kun je  
terecht op:  
https://www.rabobank.nl/bedrijven/.

Dit document heeft een informatief karakter en is onder voorbehoud  
van wijzigingen. 

http://www.rabobank.nl/klacht
www.rabobank.nl/klachtenservice
www.kifid.nl
https://www.rabobank.nl/bedrijven/contact/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/
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