Tariefkaart dienstverlening eigentijds

Voor uw
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u kunt verwachten.
U betaalt ons een vast tarief voor onze advies werkzaamheden. Dit bedrag is gebaseerd op de werkzaamheden die
staan beschreven in onze folder ‘Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 6 stappen een passend advies’ en onze
ervaringen uit de praktijk. Om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering actueel te houden kiest u voor een beheerpakket
met of zonder advies.

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

dienstverlening advies			
advies, inclusief marktvergelijking en bemiddelen

vast tarief (exclusief btw*)
€

650,-

dienstverlening beheer
Uw persoonlijke of financiële situatie kan tussentijds wijzigen. Ook kunnen er belangrijke
wijzigingen zijn vanuit de overheid of de verzekeringsmaatschappij.
Tijdens een telefonische update stellen we vast wat de impact van de wijziging is en of
het nodig is om een marktvergelijking uit te voeren en/of u opnieuw te adviseren.
telefonische update
We kijken naar uw wensen en situatie en beoordelen of uw verzekering nog past
marktvergelijking
We kijken naar de voorwaarden en premie
eigentijds advies
U krijgt advies hoe u uw AOV weer passend kunt maken
kosten
tarief van uw beheerpakket per maand **

met advies

zonder advies

doorlopend

doorlopend

elke drie jaar

elke vijf jaar

elke drie jaar

elke vijf jaar

u krijgt 1 keer per
drie jaar advies

u betaalt € 650,voor het advies

€ 35,-

€ 20,-

Of u nu kiest voor een beheerpakket met of zonder advies, u kunt altijd rekenen op de
volgende basis dienstverlening.
tussentijds
algemene vragen en als klankbord fungeren		
informatie over wetswijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering		
informatie over wijzigingen van het product dat u heeft bij uw verzekeringsmaatschappij 		
op uw verzoek advies over het gebruik van uw optierecht (verhogen met of zonder beperkte medische waarborgen)		
na het uitvoeren van de passendheidstoets of het krijgen van ons advies voeren we alle voorkomende administratieve werkzaamheden uit,
waaronder het aanpassen van:		
• de beroep/werkzaamheden gevarenklasse 		
• de eindleeftijd 		
• de eigen risico termijn/wachttijd		
• de contactgegevens
melding bij arbeidsongeschiktheid
informatie over proces en coördinatie		
administratieve hulp bij indienen van de melding		
begeleiding bij aanvragen premievrijstelling 		

Deze tariefkaart hoort bij de folder ‘Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 6 stappen een passend advies’.
Geldig tot uiterlijk 1 januari 2023.

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

I.B.AOV.KZ.1221

* Onze advies dienstverlening is vrijgesteld van btw als het de intentie is dat wij voor u bemiddelen. Ook als later in het
adviesproces blijkt dat er geen productafname via ons volgt. Als op voorhand duidelijk is dat er geen product via ons
wordt afgenomen (bijvoorbeeld bij een second opinion), brengen wij wel btw in rekening.
** Onze dienstverlening voor het beheren van uw verzekeringen is vrijgesteld van btw.

