
FAQ   AOV   & Corona

Bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeraars dekking voor ziekte als gevolg van Corona?
Ja, bij een normale (volledige) AOV wel, bij beperktere budget- of alleen 
ongevallendekkingen niet. Wel geldt de normale wachttijd.

Wat als je als gevolg van Corona niet kunt werken, maar niet ziek bent?
Dan is er géén sprake van arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van ziekte of ongeval, en 
heb je geen recht op een uitkering
Uitzondering hierop vormen (para)medici met een Movir beroepsdekking: op deze polissen 
zijn contaminatie/quarantainerisico's wel meeverzekerd

Worden steunmaatregelen van de overheid op de uitkering gekort?
Voor zover bekend niet. Bij een sommenverzekering is het sowieso niet aan de orde. 

Kan de premie niet meer betalen door verlies van omzet, wat nu?
Overleg met ons!  De meeste verzekeraars zijn - niet alleen voor AOV overigens -bezig met 
nadenken over maatregelen om de dienstverlening zo veel mogelijk door te kunnen laten 
gaan; daarbij hoort ook enige souplesse ten aanzien van premiebetaling. In overleg is bij de 
meeste verzekeraars veel mogelijk

De branchevereniging van financieel adviseurs, Adfiz, is ook in overleg met het Verbond van 
Verzekeraars over hoe verzekeraars ondernemers en bedrijven op een eenduidige manier 
extra kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijden.  Het mag immers niet zo zijn dat de 
overheid met een heel pakket aan steunmaatregelen komt maar verzekeraars alsnog de 
paraplu intrekken.... nu komt het aan op het tonen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Ik ga als gevolg van Corona tijdelijk ander werk doen, ben ik dan nog wel verzekerd?

Meestal wel, maar laat je adviseur dit bespreken met en vastleggen door de acceptatie-
afdeling van de verzekeraar.

Zijn inkomensverzekeraars wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?
Verzekeraars moeten voldoen aan strenge internationale continuïteits- en 
solvabiliteitsrichtlijnen: Solvency II. Een pandemie is één van de scenario's waarop 
verzekeraars getoetst worden. Op de korte en middellange termijn zullen verzekeraars (nog) 
niet in problemen komen.
Wat wél een bottleneck vormt is de capaciteit bij het beoordelen van claims op verzuim of 
arbeidsongeschiktheid en de financiële afwikkeling daarvan. Het kan daarom langer duren 
voordat een claim is beoordeeld en tot uitkering komt.
 
Zijn broodfondsen wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?



Niet bij langdurige ziekte van veel deelnemers tegelijk.  Het hele principe van de schenkkring 
is gebaseerd op het niet of nauwelijks samenlopen van uitkeringen. Een schenkkring komt 
daarom mogelijk in in problemen bij een pandemie en kan dan de deelnemers niet het hele 
schenkbedrag uitkeren of minder lang. Wel kent een broodfonds een wachttijd van 30 dagen
dat voor enige demping zorgt. 
De grootste aanbieder qua aantal deelnemers, Broodfonds.nl, noemt een samenloop van 5  
of meer zieke deelnemers  in 1 broodfonds nog  goed te dragen, ook doordat er een 
achtervang op landelijk niveau bestaat. Of die achtervang  óók pandemie-proof is hangt 
sterk af van het aantal en de duur van de ziektegevallen.
Het grootste risico van broodfondsen lijkt mij het beëindigen van de deelname: juist nu komt
het aan op onderlinge solidariteit. Daarnaast is de vraag: wie gaat (veilig!) vaststellen of 
iemand daadwerkelijk ziek is? Ook het onderlinge vertrouwen blijft dus belangrijk. 


