
AVAZ
Arbeidsongeschiktheidsverzekering met  

vaste uitkeringsduur 
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Wat is AVAZ?
AVAZ is een arbeidsongeschiktheidsverzekering met 

een vaste uitkeringsduur. Een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering (afgekort AOV) voorziet in een 

uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering 

is voor zelfstandig ondernemers, die geen aanspraak 

kunnen maken op een wettelijke uitkering bij arbeids-

ongeschiktheid.

Wat kan ik verwachten van AVAZ?
AVAZ is uniek en kent een vaste uitkeringsduur. U ver-

zekert uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor een 

vaste periode. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een 

uitkering op basis van het door u verzekerde bedrag. Na 

deze periode stopt de uitkering automatisch. 

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de helft van 

de ondernemers zich niet verzekert tegen het risico 

van arbeidsongeschiktheid. Schrikbarende cij-

fers, want dit betekent dat veel ondernemers er bij 

arbeidsongeschiktheid (financieel) alleen voor staan. 

Arbeidsongeschiktheid kan ernstige gevolgen hebben.  

Daar denkt u liever niet aan. Hoe staat u er zelf voor 

bij arbeidsongeschiktheid? Heeft u vrienden en fami-

lie die u kunnen ondersteunen? En heeft u voldoende 

reserves in uw onderneming? 

De problemen ontstaan vaak bij langdurige arbeids-

ongeschiktheid. Het sociale vangnet valt weg en ook 

de reserves raken op. AVAZ is speciaal ontwikkeld 

om het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid 

af te dekken, tegen een zeer lage premie. Zo is een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen 

bereikbaar en betaalbaar. De vaste uitkeringsduur 

zorgt voor een blijvend lage premie en ook meewer-

kende echtgenote(s)(n) kunnen verzekerd worden. 

Voordelen AVAZ
➔   Forse besparing op uw premie

➔   Premie fiscaal aftrekbaar

➔    Meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen ook  

verzekerd worden

➔   Keuze uit drie verzekerde jaarbedragen

➔   Keuze uit drie eigenrisicoperioden

➔   Jaarlijkse indexering verzekerde bedragen

➔   Instappen tot 60-jarige leeftijd

➔   Snelle en gemakkelijke acceptatieprocedure

➔   Goede re-integratie en zorgbemiddeling

➔   Ongevallendekking

➔    50% korting op zelfstandigenpakket uitgebreid  

 van Stigas

Wat valt niet onder de dekking  
van AVAZ?
Het is belangrijk kennis te nemen van uw verzekering 

en u vooraf goed op de hoogte te stellen van wat wel 

en niet verzekerd is. In de algemene voorwaarden van 

AVAZ ziet u precies terug wat er wel en niet onder de 

dekking van deze verzekering valt.

Voor wie is AVAZ?

AVAZ is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor agrarische zelfstandigen (AVAZ)  

en meewerkende echtgenote(s)(n) in de agrarische en groene sector. 



Forse besparing op uw premie

Met AVAZ bespaart u fors op uw premie. AVAZ is 

namelijk een overbruggings-AOV met een vaste duur. 

Veel verzekeraars keren uit tot de AOW-leeftijd, 

maar daar betaalt u zelf voor. Met AVAZ krijgt u een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een vaste peri-

ode (2, 3 of 5 jaar). Daarna stopt de uitkering.

Premie fiscaal aftrekbaar

U kunt de premie voor fiscaal van de 

Inkomstenbelasting aftrekken. Volgens de Wet 

Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor 

een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal 

aftrekbaar in box 1.

Meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen  

ook worden verzekerd

Ook meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen een  

AVAZ verzekering sluiten. Dat houdt in dat ook zij 

recht hebben op een inkomen bij arbeidsongeschikt-

heid, wel zo prettig.

Keuze uit drie verzekerde jaarbedragen

U kunt kiezen uit drie verzekerde jaarbedragen. Op 

dit bedrag wordt uw uitkering gebaseerd bij arbeids-

ongeschiktheid.  

Kijk op www.sazas.nl voor de actuele bedragen.  

Keuze uit drie eigenrisicoperioden

U kunt kiezen uit drie eigenrisicoperioden: 6 maanden, 

een jaar of twee jaar. De eigenrisicoperiode is de peri-

ode waarover AVAZ niet uitkeert.

Jaarlijkse indexering verzekerde bedragen

Het verzekerde bedrag, zoals vermeld op het polis-

blad, wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Deze 

indexering is gekoppeld aan de ontwikkeling van het 

minimumloon. Zo blijft het gekozen verzekerd jaarbe-

drag op peil.

Instappen tot 60-jarige leeftijd

Bij Sazas kunt u een AVAZ-verzekering sluiten tot 

60-jarige leeftijd. 

Snelle en gemakkelijke acceptatieprocedure

U kunt zich snel en gemakkelijk aanmelden. Het enige 

wat u hoeft te doen is het aanvraagformulier en de 

gezondheidsverklaring in te vullen. Wij zorgen voor een 

snelle terugkoppeling naar u.

Goede re-integratie en zorgbemiddeling

Wij helpen u ook zo mogelijk met re-integratie en 

wachtlijstbemiddeling, zodat u snel in uw eigen werk 

kan terugkeren of in ander werk als terugkeer in eigen 

werk niet meer mogelijk is. Bovendien zijn onze re-

integratiediensten speciaal afgestemd op de wensen 

van de sector agrarisch en groen.

Ongevallendekking

AVAZ kent een ongevallendekking. Die dekking voor-

ziet in een uitkering als gevolg van een verzekerd 

ongeval van maximaal € 25.000,- bij overlijden of 

maximaal € 50.000,- bij invaliditeit. 

50% korting op zelfstandigenpakket uitgebreid  

van Stigas

U krijgt 50% korting op het zelfstandigenpak-

ket uitgebreid  van Stigas. Het zelfstandigenpakket 

Uitgebreid geeft recht op:

➔    De risico-inventarisatielijst  

Met de risico-inventarisatielijst brengt u de risico’s 

op ongevallen en gezondheidsklachten in kaart.

➔    Kosteloos naar het preventiespreekuur 

Het preventiespreekuur is er voor al uw vragen 

over risico’s op het werk, persoonlijke bescher-

mingsmiddelen en gezondheidsklachten die met 

het werk kunnen samenhangen.  

➔    Gratis advies via de Stigas Servicedesk  

Voor al uw vragen over gezond en veilig werken.
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Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid 
tegen een zeer lage premie

Wat kost AVAZ?
Uw premie is afhankelijk van uw keuzes binnen 

AVAZ. De premie is afhankelijk van uw leeftijd, de 

eigenrisicoperiode die u kiest, het gekozen verze-

kerd jaarbedrag en de gekozen uitkeringsduur. U 

vindt de premies op onze website.

Staat mijn premie vast?
Nee, uw premie wordt op jaarbasis herzien. Sazas 

kijkt jaarlijks of de premie gezien de schade-

ontwikkeling nog volstaat of dat deze aangepast 

moet worden. Als een aanpassing nodig is vindt 

deze plaats op de verlengingsdatum van uw polis. 

Deze datum staat op u verzekeringsbewijs. U krijgt 

daar tijdig bericht van. 

Waar kan ik meer informatie  
vinden?
➔  www.sazas.nl

➔  www.stigas.nl

➔  www.szw.nl

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met onze klanten service.  

Zij staan u graag te woord. U kunt onze  

klantenservice bereiken via onderstaand  

telefoonnummer of stuur uw vraag per  

e-mail naar info@sazas.nl.

Kan mijn premie tussentijds  
aangepast worden?
Ja, Sazas kan eventueel in uitzonderlijke geval-

len de premie ook tussentijds aanpassen. Er moet 

dan sprake zijn van een extreme omstandigheid 

waardoor de verzekering niet meer ongewijzigd 

kan worden voortgezet zoals bijvoorbeeld een 

wetswijziging of financiële instabiliteit. Als hier 

sprake van is, brengen wij u hiervan twee maanden 

van te voren op de hoogte.  In onze brief staat de 

reden voor de aanpassing en de datum waarvoor u 

moet reageren in het geval u niet met de wijziging 

instemt. Reageert u , dan eindigt de verzekering 

met ingang van de datum die door ons in de brief 

is genoemd. Reageert u niet dan gaan wij er vanuit 

dat u met de wijziging instemt.

Is AVAZ geschikt voor mij?
Voordat u AVAZ afsluit is het belangrijk dat u 

zichzelf de volgende vragen stelt:

➔  Heb ik deze verzekering nodig?

➔  Welk risico ben ik bereid te dragen?

➔  Kan ik deze verzekering betalen?

➔  Past deze verzekering bij mij?
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