Omzetting
polisvoorwaarden
Op de contractvervaldatum passen we de polisvoorwaarden van onze oude
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modellen aan. Hier leest u wat voor u de belangrijkste wijzigingen zijn.

Wat verandert er voor …

Modelnummer 1

Modelnummer 174

Modelnummer 123

Modelnummer 175

Modelnummer 128

Modelnummer 176

Modelnummer 143

Modelnummer 179

Modelnummer 144

Modelnummer 183

Modelnummer 145

Modelnummer 184

Modelnummer 147

Modelnummer 185

Modelnummer 149

Modelnummer 186

Modelnummer 152

Modelnummer 187

Modelnummer 156

Modelnummer 1FU

Modelnummer 158

Modelnummer 2FU

Modelnummer 164

Modelnummer B64

Modelnummer 166

Modelnummer F56

Modelnummer 167

Modelnummer F64

Modelnummer 168

Modelnummer F76

Modelnummer 169

Modelnummer 1
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
Recht op zorgbemiddeling
Het recht op zorgbemiddeling blijft voor u van toepassing. Dit wordt vastgelegd in een clausule.
Geen recht op een ongevallen dekking
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden vermeld staat, heeft u geen recht op een ongevallen dekking. Dit
wordt vastgelegd in een clausule.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 123
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Periodiek onderhoud
Wij hebben periodiek onderhoud toegevoegd. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de inkomensgegevens
en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze kunnen wij uw AOV tijdig aanpassen aan de
(gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan kunnen wij de verzekerde bedragen verlagen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo
blijven de verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 128
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Periodiek onderhoud
Wij hebben periodiek onderhoud toegevoegd. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de inkomensgegevens
en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze kunnen wij uw AOV tijdig aanpassen aan de
(gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan kunnen wij de verzekerde bedragen verlagen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo
blijven de verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 143
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 144
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 145
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 147
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 149
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Periodiek onderhoud
Wij hebben periodiek onderhoud toegevoegd. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de inkomensgegevens
en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze kunnen wij uw AOV tijdig aanpassen aan de
(gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan kunnen wij de verzekerde bedragen verlagen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo
blijven de verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 152
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig aan
aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van het
inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar niet
meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in de
periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het recht
op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren naar het
oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is doorgevoerd. U
hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op: Raakt
u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw AOV wilt
laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. Accepteren wij uw
keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd. We overleggen met
u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw artsenkeuze, kan 
De A
 mersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het
verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen risico is
niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 156
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de
inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig aan aan
de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van het
inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar niet
meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in de
periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het recht
op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk in de
polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de gevolgen
zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren naar het
oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is doorgevoerd. U
hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt stopzetten.
Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op: Raakt u tijdens de
sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw AOV wilt laten lopen,
hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. Accepteren wij uw
keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd. We overleggen met u
over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw artsenkeuze, kan De Amersfoortse
besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het
verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen risico is
niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 158
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 164
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 166
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 167
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
Recht op zorgbemiddeling
Het recht op zorgbemiddeling blijft voor u van toepassing. Dit wordt vastgelegd in een clausule.
Geen recht op een ongevallen dekking
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden vermeld staat, heeft u geen recht op een ongevallen dekking. Dit
wordt vastgelegd in een clausule
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 168
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig aan
aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van het
inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar niet
meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op: Raakt
u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw AOV wilt
laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. Accepteren wij uw
keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd. We overleggen met
u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw artsenkeuze, kan 
De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het
verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen risico
is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
Recht op zorgbemiddeling
Het recht op zorgbemiddeling blijft voor u van toepassing. Dit wordt vastgelegd in een clausule.
Geen recht op een ongevallen dekking
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden vermeld staat, heeft u geen recht op een ongevallen dekking. Dit
wordt vastgelegd in een clausule.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 169
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Vaste bedragen met verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
De vaste bedragen AOV voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het risico dat de verzekerde bedragen te hoog
of te laag zijn in relatie tot het inkomen van u is te groot. Daarom hebben wij de verhogingsoptie vervangen door een
periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de inkomensgegevens en werkzaamheden van de
verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 50.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 50.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Passende arbeid
De beoordeling van passende arbeid wordt vervangen door beroepsarbeidsongeschiktheid.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.

Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 174
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 50.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 50.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 175
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 176
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 179
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Vaste bedragen met verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
De vaste bedragen AOV voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het risico dat de verzekerde bedragen te hoog
of te laag zijn in relatie tot het inkomen van u is te groot. Daarom hebben wij de verhogingsoptie vervangen door een
periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen de inkomensgegevens en werkzaamheden van de
verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Passende arbeid
De beoordeling van passende arbeid wordt vervangen door beroepsarbeidsongeschiktheid.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.

Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 183
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 184
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 185
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging is:
Periodiek onderhoud is aangepast
Wij hebben binnen het periodiek onderhoud het maximaal te verzekeren bedrag verlaagd naar €50.000,00. Wij
vragen u elke drie jaar de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze
passen wij uw AOV tijdig aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 50.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 50.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 186
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 187
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 1 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Optierecht Flexibele AOV
De Flexibele AOV kent een optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag eenmaal per jaar met 10% kunt
verhogen. U hoeft geen medische vragen te beantwoorden. Uw verzekerd bedrag vaker of meer verhogen kan ook,
met maximaal 15% per keer. U moet dan wel enkele medische vragen beantwoorden.
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 1FU
Verzekeringen met een dekking ernstige aandoeningen en/of een ongevallen dekking periodiek worden o
 mgezet
naar een budget AOV met modelnummer 191. In alle overige situaties wordt uw verzekering omgezet naar
polismodelnummer 188. De belangrijkste inhoudelijk wijzigingen bij omzetting naar 188 zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer 2FU
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
Als uw verzekering alle ziekten dekt dan is uw nieuwe polismodelnummer 188 en zijn de belangrijkste inhoudelijk
wijzigingen:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.

Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.
Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
Recht op premiekorting
Het recht op 50% premiekorting in het 6e verzekeringsjaar als u niet arbeidsongeschikt bent geweest in een periode
van 5 jaar, blijft voor u van toepassing. Dit wordt vastgelegd in een clausule.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer B64
De belangrijkste veranderingen zijn:
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
Uitkeringsdrempel 55%
De uitkeringsdrempel is standaard 55%. Dit wordt vastgelegd in een clausule.
Geen recht op een uitkering bij de volgende medische aandoeningen
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden vermeld staat, heeft u geen recht op een uitkering voor
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door psychische aandoeningen en klachten van psychische aard waaronder
burn-out. Evenmin bestaat recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van niet-objectiveerbare
lichamelijke afwijkingen of klachten zoals fibromyalgie, post-whiplash-syndroom en M.E (myalgische encefalomyelitis
of chronischevermoeidheidssyndroom).
Dit wordt vastgelegd in een clausule.
Geen recht op een ongevallen dekking
In tegenstelling tot wat in de polisvoorwaarden vermeld staat, heeft u geen recht op een ongevallen dekking. Dit
wordt vastgelegd in een clausule.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer F56
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer F64
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Modelnummer F76
Wij hebben uw voorwaarden herschreven in begrijpelijk Nederlands en geactualiseerd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
Dagelijks opzegbaar
Vanaf nu kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
Verhogingsoptie wordt periodiek onderhoud
Wij hebben de verhogingsoptie vervangen door een periodiek onderhoud. Dit betekent dat wij u elke drie jaar vragen
de inkomensgegevens en werkzaamheden van de verzekerde op te geven. Op deze wijze passen wij uw AOV tijdig
aan aan de (gewijzigde) situatie.
Is het inkomen gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 20% verhogen tot maximaal 90% van
het inkomen. Maar niet meer dan € 180.000,00.
Is het inkomen gedaald dan verlagen wij de verzekerde bedragen tot maximaal 90% van het inkomen. Zo blijven de
verzekerde bedragen afgestemd op het inkomen en betaalt u niet onnodig méér premie dan noodzakelijk.
Is het inkomen gestegen nadat wij de verzekerde bedragen verlaagd hebben? Dan kunt u de verzekerde bedragen
verhogen tot het nieuwe niveau, en daarboven nog eens met 20%, maar tot maximaal 90% van het inkomen. Maar
niet meer dan € 180.000,00.
De verhoging is – net als in de huidige verhogingsoptie – niet toegestaan als de verzekerde arbeidsongeschikt is of in
de periode van een half jaar voor het verzoek tot verhoging arbeidsongeschikt is geweest. Maar nieuw is wel dat het
recht op verhogen niet langer beperkt is, maar tot de einddatum van de verzekering kan plaatsvinden.
Dekking aanpassen
U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico al aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk
in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat welke dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de
gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.
Terugkeermogelijkheid
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 3 jaar terugkeren
naar het oude – hogere – bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op uw eigen verzoek is
doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden..
Verlaging sluimerpremie
De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering tijdelijk wilt
stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf even stopzet. Let op:
Raakt u tijdens de sluimerpremie arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw
AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.
Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. A
 ccepteren
wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse de kosten altijd.
We overleggen met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw
artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden.
Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de oude
voorwaarden.
Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
• u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
• u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
• wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.
Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van
het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd bedrag. Het eigen
risico is niet van toepassing.

Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door
veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan nu duidelijk in de
polisvoorwaarden.
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

