
Movir Momentum AOV 
voor zelfstandigen
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Met een aov bij Movir verzeker je méér dan een uitkering voor 

het geval dat je arbeidsongeschikt raakt. Niet voor niets is Movir 

marktleider en een A-merk op het gebied van aov’s. 

De aov waar je nu  
wat aan hebt. 

Onze aov is bedoeld voor: 

• zelfstandige (para)medici;
• zelfstandig werkende professionals in diverse 

beroepen, zoals een consultant (IT/ICT), (organisatie)
adviseur, ingenieur, registeraccountant en 
(operationeel) directeur/manager;

• zelfstandige ondernemers in bijvoorbeeld de 
detailhandel, agrarische sector en de bouw.

Met onze Movir Momentum AOV verzeker je een 
uitkering als je je beroep niet kunt uitoefenen bij 
arbeidsongeschiktheid, door ziekte of een ongeval. Met 
de Movir Momentum AOV ben je goed verzekerd. 

Ben je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? 
Dan krijg je de uitkering waar je recht op hebt én helpen 
we je om snel weer vooruit te kunnen. Ook kun je vanaf 
dag 1 dat je verzekering ingaat rekenen op de steun 
van onze experts op het gebied van preventie, om zo 
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Of het nu gaat 
om ondernemen, persoonlijke ontwikkeling, je gezin 
of je gezondheid: Movir staat voor je klaar. Door de 
vele keuzemogelijkheden kan je de Movir Momentum 
AOV goed afstemmen op jouw situatie en wensen. 
En verandert je situatie, dan kan je de verzekering 
aanpassen.
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Jan Willem
“Fijn om het goed 

geregeld te hebben, 
zodat ik ook de rust 
ervaar om er te zijn 

voor mijn gezin.“
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De keuzes die de Movir 
Momentum AOV biedt

Welke dekkingsvariant kies je? 
Movir Momentum AOV kent 2 dekkingsvarianten, 
namelij k de Movir Momentum Sommen AOV en de 
Movir Momentum Schade AOV. Je kan bij  het afsluiten 
van de verzekering zelf kiezen welke dekkingsvariant je 
voorkeur heeft. 

Movir Momentum Sommen AOV
Bij  de Movir Momentum Sommen AOV keren we 
uit op basis van het verzekerd bedrag en de mate 
van arbeidsongeschiktheid. Je hebt recht op een 
zwangerschapsuitkering als: 
• de uitgerekende bevallingsdatum ten minste 1 jaar na 

de ingangsdatum van de Movir Momentum Sommen 
AOV ligt;

• je ten minste 20 weken zwanger bent of bent geweest. 
De zwangerschapsuitkering duurt maximaal 16 
weken. Hier gaat nog wel je eigenrisicotermij n vanaf. 
De uitkering baseren we op maximaal 100% van het 
verzekerd bedrag. 

Movir Momentum Schade AOV 
Bij  de Movir Momentum Schade AOV keren we uit als je 
arbeidsongeschikt bent en daardoor inkomen verliest. 
We keren uit op basis van het verzekerd bedrag en de 
mate van arbeidsongeschiktheid, maar we kij ken ook 
naar inkomensverlies door je arbeidsongeschiktheid.  
• Heb je geen of minder verlies van inkomen, 

bij voorbeeld doordat je ander werk doet, dan kunnen 
wij  na 1 jaar arbeidsongeschiktheid je uitkering 
verlagen of stoppen.

De Movir Momentum AOV biedt veel keuzevrij heid. Zo kun 

je de verzekering afstemmen op jouw situatie en wensen. De 

keuzes die je maakt hebben invloed op de uitkering die je krij gt 

als je arbeidsongeschikt bent en op je premie. Bespreek de 

keuzes daarom altij d met je fi nancieel adviseur.

Movir Momentum
Sommen AOV

Uitkering op basis 
van het verzekerd 

bedrag en de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Movir Momentum
Schade AOV

Uitkering als je arbeidsongeschikt 
bent en daardoor inkomen verliest. 
Op basis van het verzekerd bedrag, 

mate van arbeidsongeschiktheid 
en inkomensverlies door 
arbeidsongeschiktheid. 
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• Heb je al meer dan 1 jaar onze Movir 
Momentum Schade AOV met een maximale 
uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd en 
ben je minimaal 20 weken in verwachting? 
Dan kun je een zwangerschapsuitkering op 
basis van deze verzekering aanvragen. De 
zwangerschapsuitkering duurt maximaal 16 weken. 
Hier gaat nog wel je eigenrisicotermijn van af. De 
uitkering baseren we op maximaal 25% van het 
verzekerd bedrag.   

Hoeveel inkomen je verzekert  
(verzekerd bedrag)
Het bedrag dat je verzekert is het bruto bedrag 
dat je maximaal per jaar krijgt als je volledig 
arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt? Dan krijg je een gedeelte van 
het verzekerd bedrag. In de voorwaarden van de 
verzekering onder ‘Hoe berekenen we de uitkering?’ 
lees je hoeveel procent van het verzekerd bedrag 
je bij welk percentage arbeidsongeschiktheid 
uitgekeerd krijgt. Je kunt maximaal 80% van je 
gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar 
verzekeren. Je kan niet meer verzekeren dan  
€ 220.000,- per jaar en niet minder dan  
€ 9.000,- per jaar. 

Tot welke leeftijd je je verzekert 
(eindleeftijd)
Je hebt de Movir Momentum AOV tot maximaal 
de eindleeftijd. Je kunt kiezen uit een aantal 
eindleeftijden: 55, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar.

Wil je de eindleeftijd van je verzekering het liefst 
afstemmen op je pensioenleeftijd? Of dat mogelijk is, ligt 
aan het werk dat je doet. Bij sommige beroepen hebben 
mensen een grotere kans om voor hun pensioendatum 
arbeidsongeschikt te raken. Bij die beroepen kan de 
eindleeftijd voor je verzekering beperkt zijn. Maak een 
premieberekening of vraag je financieel adviseur om te 
ontdekken tot welke leeftijd je je kan verzekeren.

Minimaal

€ 9.000
Maximaal

€ 220.000

Maximaal te verzekeren inkomen

Verzekerd bedrag per jaar

80%
van je gemiddelde inkomen
over de afgelopen 3 jaar

Flexibele aov en scherpe prijs/kwaliteit verhouding

Extra aanvullende verzekeringen te sluiten

Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid, 
ook al zit je nog in je eigenrisicotermijn

Ondersteuning om arbeidsongeschiktheid  
te voorkomen

Movir Momentum:

Zo wordt Movir beoordeeld:

Gemiddelde beoordeling begeleiding bij  
arbeidsongeschiktheid (december 2020)

Gemiddelde beoordeling 
coachingsdienst (2020) 

7,9

8,8
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Bepaal zelf hoe lang je geen uitkering wilt 
ontvangen (eigenrisicotermij n)
Bij  het afsluiten van een aov bepaal je zelf hoelang 
de periode is waarin je geen uitkering ontvangt 
als je arbeidsongeschikt bent. We noemen dat de 
eigenrisicotermij n. Je kunt kiezen voor 30 dagen eigen 
risico, maar ook voor een langere periode: 60 dagen, 90 
dagen, 180 dagen, 1 jaar of 2 jaar. De uitkering begint 
na afloop van je eigenrisicotermij n. Kies je een langere 
eigenrisicotermij n, dan neem je zelf meer risico en betaal 
je dus minder premie. Dit kan interessant zij n als je een 
fi nanciële buff er voor die periode hebt.

Bij  welke mate van arbeidsongeschiktheid 
krij g je een uitkering
Om een uitkering te krij gen, moeten wij  vaststellen dat 
je arbeidsongeschikt bent. Die arbeidsongeschiktheid 
drukken wij  uit in een percentage. Standaard keert 
Movir uit als je minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. 
Je kunt er ook voor kiezen om pas een uitkering te 
ontvangen als je minimaal 45% arbeidsongeschikt 
bent. Heb je gekozen voor een uitkeringsdrempel vanaf 
45%? Dan krij g je geen uitkering als je minder dan 45% 
arbeidsongeschikt bent. In de tabel hieronder zie je op 
welk percentage van het verzekerd bedrag je uitkering 
gebaseerd wordt. 

Percentage van Percentage van het
arbeidsongeschiktheid verzekerd bedrag

 0 tot 25% geen uitkering
 25 tot 30%  30%
 35 tot 45%  40%
 45 tot 55%  50%
 55 tot 65%  60 %
 65 tot 80%  75%
 80 tot 100%  100%

De keuze om je uitkering wel of niet te 
indexeren
Het levensonderhoud wordt steeds duurder. Blij ft 
tegelij kertij d je inkomen (of uitkering) gelij k, dan neemt 
je koopkracht af. Daarom kan je het verzekerd bedrag 
van de Movir Momentum AOV laten indexeren, ieder 
jaar (ook als je geen uitkering ontvangt) of alleen als je 
arbeidsongeschikt bent. Indexering zorgt ervoor dat je 
arbeidsongeschiktheidsuitkering zoveel mogelij k blij ft 
aansluiten bij  de koopkracht. Je kunt kiezen uit: 
• 2%
• het CBS-indexcij fer

De contractduur die je kiest
Je hebt de volgende opties:

1-jaarscontract
Wil je geen langdurige verplichting aangaan? Kies dan 
voor een contract van 1 jaar. Je betaalt dan iets meer 
premie voor je aov, maar je kan de verzekering dan 
dagelij ks opzeggen, zonder opzegtermij n. 

3-jaarscontract
Met dit contract ontvang je 3% korting op de premie. 
Je gaat dan een contract van 3 jaar aan. Gedurende die 
periode kun je je verzekering niet opzeggen. Je krij gt een 
seintje als je contractduur bij na eindigt. 

In artikel 10 van de voorwaarden van de verzekering lees je 
wanneer je de verzekering kunt laten aanpassen. Natuurlij k 
mag je de verzekering tussentij ds beëindigen als je stopt 
met werken. 

Na afloop van de afgesproken contractduur verlengen 
we de verzekering automatisch met een 1 jarig contract, 
tenzij  je er bewust voor kiest te verlengen met een 3 
jarig contract met bij horende voordelen. De verzekering 
kan natuurlij k ook beëindigen door het bereiken van de 
gekozen eindleeftij d of door jou worden beëindigd.

30
dagen

60
dagen

90
dagen

180
dagen

1
jaar

2
jaar

Eigenrisicotermijn

Percentage arbeidsongeschiktheid

25% 45%
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Bart 
(uroloog)

“Movir is een verzekeraar die 
er niet alleen voor je is als je al 
uitgevallen bent. Als je in een 
lastige positie zit en je neemt 
contact met hen op, dan gaan 
ze kijken hoe ze jou kunnen 
helpen om te zorgen dat je 
kan blijven werken.“
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Hoe je de premie betaalt
Je kan ook kiezen hoe en in hoeveel termijnen je de 
premie van de verzekering betaalt. Machtig je Movir om 
de premie automatisch te incasseren, dan weet je zeker 
dat je de premie op tijd betaalt (mits er voldoende saldo 
op je rekening staat).   
 
Maak je de premie liever zelf over, kies er dan voor om 
een betaalverzoek van Movir te ontvangen als het tijd is 
om de premie te betalen.  

Betaal je de premie liever niet in 1 keer per jaar, maar in 
termijnen? Houd er wel rekening mee dat je dan een 
premieopslag betaalt:

• per halfjaar (toeslag 2%)
• per kwartaal (toeslag 3%)
• per maand (toeslag 4%)

Aanvangskorting voor zelfstandigen
Bij het afsluiten van een Movir Momentum AOV kom je in 
aanmerking voor een aanvangskorting als je niet eerder 
verzekerd was voor arbeidsongeschiktheid bij Movir of 
andere merken van Nationale-Nederlanden. Je kunt 
kiezen uit:  

• Doorlopende korting van 5% over de gehele looptijd.
• Korting in de eerste jaren, namelijk:

• Als je kiest voor een 1-jaarscontract:  
20% korting in het eerste jaar, 10% in het tweede 
jaar en 10% in het derde jaar. 

• Als je kiest voor een 3-jaarscontract:  
20% korting in het eerste jaar, 10% in het tweede 
jaar en 10% in het derde jaar.

• Kies je na het eerste 3-jaarscontract opnieuw voor 
een 3-jaarscontract, dan ontvang je ook: 20% 
korting in het vierde jaar en 10% in het vijfde jaar. 

Kies je voor een 2e Movir Momentum AOV met een 
maximale uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar of sluit 
je een Movir Momentum Extra Kostenverzekering of 
Movir Momentum Ongevallenverzekering af? Op deze 
verzekeringen krijg je geen aanvangskorting.

Samenwerking met beroepsorganisaties 
Movir heeft samenwerkingsverbanden en/of 
kortingsregelingen met diverse beroepsorganisaties (zie 
tabel hiernaast). Bij lidmaatschap ontvang je korting op 
de Movir Momentum AOV. De korting geldt niet voor de 
Movir Momentum Ongevallenverzekering. Informeer 
bij je adviseur voor de kortingsregeling of bekijk de 
informatie op onze website  movir.nl/momentum.

MSB arrangement 
Movir heeft aan een groot aantal Medisch Specialistisch 
Bedrijven (MSB’s) MSB Arrangementen aangeboden. 
Hierdoor profiteer je als lid van die MSB’s van een 
arrangementskorting op de Movir Momentum AOV 
en Movir Momentum Extra Kostenverzekering én 
premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid. Deze 
korting en premieteruggave gelden niet voor de Movir 
Momentum Ongevallenverzekering. Ben je geen lid 
meer van het MSB, dan vervallen de voordelen van 
dat MSB Arrangement. De aov wordt dan individueel 
voortgezet voor de resterende looptijd.  

Premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid
Als lid van een MSB waar Movir een overeenkomst 
mee heeft, kun je in aanmerking komen voor een 
premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid. Deze kan 
oplopen tot maar liefst 25% van de betaalde premie voor 
de Movir Momentum AOV en Movir Momentum Extra 
Kostenverzekering. De premieteruggave stellen we vast 
op basis van het aantal opgebouwde achtereenvolgende 
uitkeringsvrije jaren. Kijk voor meer informatie hierover 
op movir.nl/momentum.

Beroepsorganisaties
 
FFP: Federatie Financieel Planners
FMS: Federatie Medisch Specialisten
KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap  
voor Fysiotherapie
KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij  
ter bevordering der Pharmacie
KNMT: Koninklijke Nederlandse Maatschappij  
tot bevordering der Tandheelkunde
KNMvD: Koninklijke Nederlandse  
Maatschappij voor Diergeneeskunde
FNV ZZP – FNV Zelfstandigen: 
Belangenbehartiging voor zzp’ers
LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging
NVO: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
RB: Register Belastingadviseurs
SRA: Belangenbehartiging voor accountants  
en fiscalisten
NVvO: Nederlandse Vereniging  
van Orthodontisten
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Staffelarragement
Movir heeft aan enkele Medisch Specialistisch 
Bedrijven (MSB’s) Staffelarrangementen aangeboden. 
Hierdoor profiteer je als lid van die MSB’s van een 
arrangementskorting op de Movir Momentum AOV 
en Movir Momentum Extra Kostenverzekering. 
De korting geldt niet voor de Movir Momentum 
Ongevallenverzekering.  

Combineer je aov met een 2e aov met korte 
of lange uitkeringsduur
Om je verzekering verder op maat te maken, kun je 
naast de Movir Momentum AOV nog een 2e Movir 
Momentum AOV sluiten. Met deze verzekeringen 
samen mag je maximaal 80% van je gemiddelde 
inkomen in de afgelopen 3 jaar verzekeren. Ook hier kun 
je uit een aantal eindleeftijden kiezen. De eindleeftijden 

van de 2 verzekeringen hoeven niet hetzelfde te zijn. 
Je kunt er ook voor kiezen om de 2e aov met een 
uitkeringsduur van maximaal 1, 2, 3, 4 of 5 jaar te sluiten. 

• Een 2e aov met een korte uitkeringsduur kan 
bijvoorbeeld interessant zijn als je de eerste jaren bij 
arbeidsongeschiktheid een extra hoge uitkering wilt, 
bijvoorbeeld om de studie van je kinderen te betalen. 

• Een 2e aov met een lange uitkeringsduur kan 
bijvoorbeeld interessant zijn om je hypotheeklasten 
te betalen totdat je de hypotheek hebt afgelost, 
waardoor je vaste lasten dalen. 
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Mathilde
De praktijk blijft gewoon 
doordraaien doordat ik een 
waarnemer in kan huren als 
ik ben uitgevallen. 
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Aanvullende verzekeringen 
voor extra zekerheid

De Movir Momentum Extra 
Kostenverzekering
Als je als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, dan 
lopen de kosten van je praktijk of kantoor gewoon door. 
Bijvoorbeeld de kosten voor energie, huur en telefonie. 
Soms is het ook nodig een waarnemer in te huren. Deze 
kosten kunnen flink oplopen. Met de Movir Momentum 
Extra Kostenverzekering krijg je maximaal 1 of 2 jaar een 
uitkering om deze kosten op te vangen. Je bepaalt bij het 
afsluiten van de verzekering:

• welk bedrag je verzekert
• de maximale uitkeringsduur (1 of 2 jaar). Hier gaat nog 

wel de eigenrisicotermijn van af.
• de eindleeftijd: 55, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. De 

eindleeftijd van deze verzekering mag niet hoger zijn 
dan de eindleeftijd van de Movir Momentum AOV.

• de eigenrisicotermijn: 30, 60, 90 of 180 dagen 

Medisch en zakelijk zelfstandig professionals kunnen, als 
ze naast de Momentum AOV ook de Movir Momentum 
Extra Kostenverzekering sluiten, in totaal meer dan 80% 
van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar 
verzekeren (maximum mag boven de 100% uitkomen).  
Ondernemers kunnen, als ze naast de Momentum AOV 
ook de Movir Momentum Extra Kostenverzekering 
sluiten, in totaal meer dan 80% van het inkomen 
verzekeren (met een maximum van 100% van het 
gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar).

Met onze aanvullende verzekeringen bescherm je jezelf nog 

meer tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

Iets voor jou? Bespreek het met je financieel adviseur.

Met de Movir Momentum Extra Kostenverzekering kun 
je maximaal € 77.000,- per jaar verzekeren. Het minimaal 
te verzekeren bedrag is € 9.000,-.

De Movir Momentum Extra Kostenverzekering kan je 
alleen sluiten als aanvullende verzekering bij een Movir 
Momentum AOV. Eindigt de Movir Momentum AOV, 
dan eindigt ook de Extra Kostenverzekering.

De Movir Momentum Ongevallenverzekering
Met de Movir Momentum Ongevallenverzekering 
verzeker je je extra voor het geval je een ongeval krijgt. 
Je krijgt met deze verzekering eenmalig een uitkering 
als je blijvend invalide bent geraakt door een ongeval. 
Ook kun je kiezen voor een eenmalige uitkering voor je 
nabestaanden. Deze krijgen zij als je overlijdt door een 
ongeval. Met de Movir Momentum Ongevallenverzekering 
kun je maximaal €350.000,- verzekeren. Het minimaal te 
verzekeren bedrag is €50.000,-.

De Movir Momentum Ongevallenverzekering kan je 
alleen sluiten als aanvullende verzekering bij een Movir 
Momentum AOV. Eindigt de Movir Momentum AOV, dan 
eindigt ook de Ongevallenverzekering. 
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Goed om te weten
Houd je verzekering actueel
Het is belangrij k dat je verzekering aansluit op je situatie 
en wensen. Wij zigt bij voorbeeld je inkomen, je beroep, 
ga je naar het buitenland of ga je in loondienst werken? 
Dan heeft dat gevolgen voor je verzekering. Neem 
dan altij d zo snel mogelij k contact op met je fi nancieel 
adviseur. Hij  kan je advies geven en ervoor zorgen dat je 
aov weer aansluit op je actuele situatie. 

De hoogte van de premie
De hoogte van de premie die je voor je aov betaalt, is 
afhankelij k van verschillende factoren. Zoals de kans 
op arbeidsongeschiktheid die je beroep met zich 
meebrengt. Ieder beroep brengt risico’s met zich mee, 
maar bij  sommige komt meer kij ken dan bij  andere. Bij  
Movir betaal je een premie die afgestemd is op het risico 
van je beroep. 

Ook de leeftij d van jou als verzekerde is bepalend. 
Op oudere leeftij d loop je soms meer risico 
arbeidsongeschikt te raken, dan op jongere leeftij d. 
Daarom betaal je meer premie op oudere leeftij d. 

Daarnaast hebben de keuzes die je zelf maakt bij  het 
afsluiten van de verzekering invloed op je premie. Kies 
je voor een hoger verzekerd bedrag en/of een kortere 
eigenrisicotermij n, dan is de premie hoger dan als 
je kiest voor een lager verzekerd bedrag of langere 
eigenrisicotermij n. Je keuzes hebben natuurlij k ook 
invloed op de dekking van je verzekering en dus op de 
uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt bent. 

De aov-premie is in veel gevallen fi scaal 
aftrekbaar
Betaal jij  zelf de premie van je aov of betaalt 
je eenmanszaak of de vof de premie? En kan 
je ook aanspraak maken op de uitkering bij  
arbeidsongeschiktheid? Dan kan je de premie die je 
voor je aov betaalt, aftrekken van ‘inkomsten uit werk en 
woning’ in box 1 in je aangifte inkomstenbelasting. Zo 
betaal je minder belasting. 
Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je zelf daarom 
een uitkering van Movir? Dan dragen wij  loonbelasting 
en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) af. Houd hier 
rekening mee, want het zorgt ervoor dat je minder 
uitgekeerd krij gt (een netto bedrag) dan het bruto 

bedrag dat je verzekert. Wat we hebben afgedragen 
aan de Belastingdienst, kun jij  dan verrekenen met de 
aangifte Inkomstenbelasting. 

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een 
BV? Dan kan je je aov privé of via je bedrij f afsluiten. 
Kies je voor het laatste en betaalt de BV premie voor de 
verzekering? Dan kan die vennootschap de premie ten 
laste van de winst brengen. Ben je arbeidsongeschikt 
en ontvangt de BV de uitkering van Movir? Dan dragen 
wij  géén loonbelasting en premie Zorgverzekeringswet 
(Zvw) af. Als je de aov via je BV afsluit, komen daar wel 
wat risico’s bij  kij ken. Laat je hierover adviseren door je 
fi nancieel adviseur.

Aanpassen premie of voorwaarden
De premie van je aov is afhankelij k van je leeftij d. 
Tot een bepaalde leeftij d stij gt de premie ieder jaar 
vanwege je leeftij d. De premie kan ieder jaar ook stij gen 
door indexatie van het verzekerd bedrag of andere 
aanpassingen die je maakt. 

Soms is het noodzakelij k dat wij  de premie en/of 
voorwaarden van je verzekering aanpassen. Bij voorbeeld 
door wet- en regelgeving, maatschappelij ke en 
economische ontwikkelingen of het schadeverloop van 
de verzekeringen binnen je beroepsgroep. Wij  kunnen 
de premie en/of voorwaarden van je verzekering altij d 
aanpassen aan het einde van de contractduur van 
je verzekering. In bij zondere omstandigheden, zoals 
fi nanciële instabiliteit, kunnen we de premie en/of de 
voorwaarden ook op een andere datum aanpassen. Meer 
hierover lees je in artikel 8 van de voorwaarden van de 
verzekering onder ‘Wanneer kunnen wij  de verzekering 
aanpassen?’.

Bij  Movir verzekeren we je eigen beroep
Als je arbeidsongeschikt raakt door een ziekte of 
ongeval, kij ken wij  of je daardoor beperkt bent om 
je beroepswerkzaamheden uit te voeren. Daarom 
verzeker je bij  Movir je beroep. We kij ken dan naar de 
werkzaamheden zoals die gewoonlij k in het beroep dat 
jij  verzekert, worden uitgevoerd. We kij ken niet welke 
andere beroepen je nog wel zou kunnen doen. Wel 
kij ken we bij  de Schade AOV of je nog inkomsten hebt 
uit (ander) werk.
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Erika
(marketeer)
Doordat ik de hele dag zit 
kreeg ik last van mijn rug. 
De ondersteuning van Movir 
gericht op ergonomie heb-
ben mij enorm geholpen. 
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Voorlopige dekking
Vraag je bij ons een Movir Momentum AOV aan? 
Of vraag je een hoger verzekerd bedrag aan op een 
bestaande Movir Momentum AOV? Dan bieden wij je, 
in de periode waarin wij bezig zijn een besluit daarover 
te nemen, zonder extra kosten een dekking als je als 
verzekerde arbeidsongeschikt wordt door een ongeval 
in die periode. Deze voorlopige dekking houdt het 
volgende in: 

• Als de verzekerde voordat wij een besluit 
hebben genomen arbeidsongeschikt wordt 
door een ongeval, dan heb je dekking voor 
arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ontstaan 
in de periode tussen aanvraag en acceptatie 
of afwijzing van de aanvraag. Het recht op een 
uitkering en de hoogte van die uitkering baseren 
we op de informatie in de aanvraag en de 
verzekeringsvoorwaarden.

• Je krijgt de uitkering als de eigenrisicotermijn voorbij 
is. De eigenrisicotermijn gaat in op de ingangsdatum 
van de verzekering of de afwijzingsdatum van de 
aanvraag voor de verzekering. Heb je een aanvraag 
ingediend voor een hoger verzekerd bedrag? Dan 
gaat de eigenrisicotermijn in op de wijzigingsdatum 
van de verzekering of de datum waarop de 
verhoging wordt afgewezen.

• Als de verzekerde voor ons besluit 
arbeidsongeschikt wordt door een andere oorzaak 
dan een ongeval, dan krijg je geen uitkering. 

Voor meer informatie over de voorlopige dekking kijk 
op movir.nl/momentum.

Overbruggingsregeling
In sommige gevallen kun je kiezen voor 
de overbruggingsregeling. Daarmee is je 
arbeidsongeschiktheid die ontstaat in de periode dat je 
wél al door ons bent geaccepteerd, maar je verzekering 
nog niet is ingegaan, verzekerd vanaf de ingangsdatum 
van je verzekering. Je kunt maximaal een periode 
van 6 maanden overbruggen. Je kunt alleen van de 
overbruggingsregeling gebruikmaken als je: 

• toetreedt tot een maatschap die eist dat je een  
aov afsluit; 

• een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een 
andere maatschappij opzegt en een nieuwe bij 
Movir afsluit. 

Word je arbeidsongeschikt in de periode tussen 
de datum waarop we je aanvraag accepteren en de 
ingangsdatum van de verzekering? En heb je vervolgens 
recht op een uitkering volgens de voorwaarden van de 
verzekering? Dan ontvang je vanaf het moment dat je 
verzekering ingaat en je eigenrisicotermijn is afgelopen, 
een uitkering. Je eigenrisicotermijn gaat in op de 
ingangsdatum van je verzekering. 

De premie is 7,5% van de jaarpremie (exclusief kortingen 
en/of opslagen) als de overbruggingsperiode 6 maanden 
is. Is de overbruggingsperiode korter? Dan berekenen 
we de premie naar het aantal dagen dat je gebruik maakt 
van de overbrugging. Je krijgt geen aanvangskorting 
over de premie voor de overbruggingsregeling. De 
overbruggingsregeling is niet van toepassing op de 
Ongevallenverzekering. 

Tijdelijk de verzekering laten sluimeren
Oefen je tijdelijk het verzekerd beroep niet uit, omdat je:

• een dagopleiding volgt;
• een sabbatical leave neemt;
• je huidige onderneming stopt en een andere 

onderneming gaat opstarten?

Dan kun je de verzekering tijdelijk laten sluimeren. 
Gedurende de sluimerperiode betaal je nog wel 
een gedeelte van de premie. Hoeveel dat is, is 
afhankelijk van de duur van de sluimerperiode. Word 
je arbeidsongeschikt in de sluimerperiode, dan heb 
je recht op een uitkering zoals in de voorwaarden 
van verzekering staat beschreven. Wij beoordelen de 
arbeidsongeschiktheid dan op basis van het beroep vóór 
de sluimerperiode. De eventuele uitkering begint na de 
eigenrisicotermijn. De eigenrisicotermijn gaat in op de 
dag na de van tevoren afgesproken laatste dag van de 
sluimerperiode.

We spreken van tevoren af hoelang de verzekering 
sluimert, maar de periode is maximaal 1 jaar. Na afloop 
van de sluimerperiode wordt de verzekering weer in 
kracht hersteld, zonder dat je een  
gezondheidsverklaring moet invullen. 

Wil je meer informatie hierover, kijk op  
movir.nl/movirmomentum. 
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Waarom je een Movir Momentum AOV sluit 
via een onafhankelijk financieel adviseur
Kun je niet meer werken omdat je arbeidsongeschikt 
bent, dan heeft dat grote impact op je leven. Ook de 
financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Daarom vindt 
Movir het belangrijk dat je hierover advies krijgt. Hiervoor 
verwijzen we je naar een onafhankelijk financieel 
adviseur. Die kan je meer informatie geven over de 
keuzes die je kunt maken en de gevolgen daarvan. Hij 
kan een offerte voor je maken en een aov van Movir voor 
je aanvragen. Movir geeft zelf geen advies en maakt 
geen offertes voor eindklanten.

Je verzekering  
laten sluimeren

Zo lang kun je je verzekering 
laten sluimeren:
• 3 maanden
• 3-6 maanden
• 6-9 maanden
• 9-12 maanden
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Team Preventie 
van Movir 
Als professional ben je altij d in beweging. Het werk gaat door en jij  

dus ook. Als je iets overkomt waardoor je arbeidsongeschikt raakt, 

krij g je met een aov van Movir de uitkering waarvoor je je verzekerd 

hebt en krij g je hulp bij  re-integratie. Maar Movir gaat verder. Team 

Preventie ondersteunt je vanaf dag één van je verzekering om juist 

nú het maximale uit jezelf te halen en arbeidsongeschiktheid te 

voorkomen. Dankzij  een team van experts dat 24/7 voor je klaarstaat 

als je ergens mee zit. Dat doen we snel en we werken vertrouwelij k.

De preventieservice van Movir:

is er voor jou

voor je carrière

voor je gezin
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Brigitte
“Even reflecteren tijdens 
een wandeling geeft me 

de energie om nieuwe 
plannen te maken.” 
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Ondersteuning voor jou, 
je gezin en je carrière  
waar je nu wat aan hebt.
Ons team van experts staan voor je klaar

Wij bieden verschillende preventiediensten aan . Als je de Movir 

Momentum AOV hebt, dan betaal je geen extra kosten voor een 

aantal diensten van onze preventieservice. 

Alleen bij maatwerk, zoals teamcoaching en 
ergonomisch onderzoek, kunnen wij een bijdrage in 
de kosten vragen. Omdat we het belangrijk vinden 
dat je ook zelf investeert in je gezondheid. Hierover 
maken we duidelijke afspraken met elkaar. Goed om 
te weten: Movir krijgt geen informatie over individuele 
trajecten. Meer informatie over de preventieservice 
en alles wat hieronder valt, vind je op  
movir.nl/preventie

Team Preventie van Movir krijgt de  
meeste vragen over:

• Werkdruk zoals overbelasting en creëren van 
overzicht, focus en structuur.

• Beleving privé zoals verstoorde werk – privé 
balans, overmatig piekeren en (gebrek aan) 
zelfvertrouwen.

• Ontwikkelen van werkvaardigheden zoals beter 
samenwerken en acquireren.

• Ergonomische klachten door gebrek aan  
beweging of juist zware fysieke inspanningen.

50% 40%

95%

60%

98%

Rapportcijfer  
van onze  
klanten

van de  
deelnemers stelt

het ondernemers-
plan bij

Kan beter 
functioneren

door coaching

van de  
deelnemers 

verhoogt  
de omzet en winst

Kan beter omgaan 
met problemen  

na coaching

van de  
deelnemers 
verbetert de 

bedrijfsvoering

Coaches 24/7 - individuele coaching

Ondernemersadvies ondernemersklankbord

8,8

Wat zeggen onze klanten?
Wij begrijpen dat het een drempel kan zijn om je 
vraagstukken met onbekenden te bespreken. Juist 
als je niet te lang wacht, kan (ondernemers)coaching 
er bijvoorbeeld snel voor zorgen dat dingen weer 
makkelijker gaan. 

onderzoek providers per 1/1/2021
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• (24/7) coaching
• Individuele coaching
• E-Coachingtraject 
• Coaching in de natuur
• Omgaan met tuchtklachten
• Workshop balans werk-privé
• Workshop bevlogen 
 aan het werk

• Werkplekonderzoek light
• Ergonomisch onderzoek 

• (Team)coaching gericht 
 op samenwerking
• Training voor de maatschap
• Mediation (bij zakelijk conflict)
• Workshop samenwerking verstevigen

• Loopbaancoaching

• Coaching t.b.v. financiële 
 of juridische kwesties
• Sparren met oud-ondernemers 
 over ondernemingskwesties/ 
 ondernemerschap
• Coaching op ondernemerschap
• Advies om met plezier en succes 
 je kantoor te runnen
• Workshop e�ectief leiderschap

• Coaching tijdens zwangerschap en als 
 je als ouder net een kind hebt gekregen.
• MAM (MAnaging energy Mama)
• Mom in Balance
• Coaching gericht op het gezin
• Workshop jonge ouders

• Gezondheidsonderzoek 
• Leefstijladvies en coaching
• Energiebalans verbeteren 
•  Whatsapp Voedingsspreekuur
• Workshop gezonde leefstijl en 
 nachtrust bij onregelmatige 
 diensten

Voor je carrière... voor je gezin...

en voor jou.

Gezin en 
zwanger

Onder-
nemen

Mentale
veerkrachtLoopbaan

Gezonde
leefstijl

Samen-
werking

Fysiek en
ergonomie
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Postadres
Postbus 2160
3430 CV 
Nieuwegein

Bezoekadres 
Brugwal 1
3432 NZ 
Nieuwegein

030 607 87 00 
www.movir.nl

5886/6 20183  
Mei 2021: Deze brochure geeft je een beperkte indruk van onze Movir 
Momentum AOV en is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. Wil je precies weten wat je met de Movir 
Momentum AOV verzekert? Lees dan de voorwaarden van verzekering die 
voor deze verzekering gelden.

Goed om te weten
Op de Momentum AOV van Movir zijn voorwaarden van 
verzekering van toepassing. In deze voorwaarden staan de regels 
van deze verzekering en veel praktische zaken. Bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid en wanneer de 
arbeidsongeschiktheid niet verzekerd is. Maar ook, wat je moet 
doen als je arbeidsongeschikt wordt en op welk moment je een 
uitkering krijgt. 

Ook kun je hierin lezen wanneer je de premie moet betalen 
en wanneer je ons over belangrijke zaken of wijzigingen moet 
informeren. Al deze regels zijn belangrijk voor je recht op uitkering. 
Wij raden je daarom aan de voorwaarden goed te lezen voordat je 
de Movir Momentum AOV afsluit. Heb je nog vragen? Je financieel 
adviseur beantwoordt ze graag.

Wie zijn wij?
Movir is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden 
Schadeverzekering Maatschappij N.V. Nationale-Nederlanden 
Schadeverzekering Maatschappij N.V. is gevestigd in Den Haag 
aan de Prinses Beatrixlaan 35. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 27023707 en in het register van 
de Autoriteit Financiële Markt (AFM) onder vergunningnummer 
12000475.


