EEN AOV VOOR
PROFESSIONALS..
Onafhankelijk, persoonlijk en professionele
begeleiding.

Als ondernemend professional weet u het als geen ander: een ongeval
of ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt?
Arbeidsongeschiktheid kan op uw leven en carrière een
behoorlijke impact hebben.

Continuiteit en betrouwbaarheid
NWA kijkt graag samen met u welke AOV het beste bij u past, zodat u
bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van inkomen. Onze
adviseurs kennen uw werkveld en zijn op de hoogte van actuele
ontwikkelingen. In deze brochure leest u wat we voor u kunnen
betekenen

Collectief voordeel
NWA is partner van diverse branche-, beroeps-, en netwerkorganisaties
van ondernemers. Door goede collectieve afspraken zijn wij als geen
ander in staat om de beste voorwaarden te bieden tegen de scherpste
premies. Deze collectieve voordelen stellen wij tevens beschikbaar aan
u, ook als u niet aangesloten bent. Op basis van uw specifieke situatie
geven wij u deskundig en onafhankelijk advies.
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ADVIES DAT BIJ U PAST
Iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering
biedt u inkomen als u (deels) niet meer kunt
werken. Toch zijn er grote verschillen in de
voorwaarden en premies bij diverse
verzekeraars. Bij de keuze voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw
persoonlijke situatie het uitgangspunt.
Hoe ziet uw gezinssituatie eruit en welk
inkomen wilt u verzekeren?

Wij adviseren u bijvoorbeeld over:
• De duur van de uitkering: voor bepaalde
beroepsgroepen kennen sommige
verzekeraars een gemaximeerde leeftijd.

• Een sommen- of schadeverzekering:
afhankelijk van uw keuze ontvangt u een
volledige of een beperkte uitkering als u
arbeidsongeschikt bent, maar nog wel
inkomen geniet.

• Het arbeidsongeschiktheidscriterium:
wanneer bent u arbeidsongeschikt en wilt u
een uitkering ontvangen? Als u uw huidige
werk niet meer kunt doen of als u geen ander
werk meer kunt verrichten?

En meer...
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IN 5 STAPPEN
NAAR UW AOV
Inventariseren
In een persoonlijk gesprek (telefonisch of op kantoor) brengen wij
uw persoonlijke en zakelijke situatie in kaart. Wat is uw beroep,
inkomen, gezinssituatie? En hoeveel ziektedagen kunt en wilt u
financieel zelf overbruggen?

Analyseren
Wij analyseren uw gegevens en onderzoeken welke
arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste bij uw situatie past.
We vergelijken diverse aanbieders voor u, zowel op voorwaarden
als op premie. NWA werkt uitsluitend met gespecialiseerde AOVverzekeraars.

Adviseren
U ontvangt een adviesrapport. Hierin staat welke
verzekeringsvorm, welke verzekeraar en welke voorwaarden het
beste bij u passen.

Bemiddelen
Hebt u uw keuze gemaakt? Dan regelen wij uw aanvraag bij de
verzekeraar. Ook begeleiden wij u bij de medische acceptatie.

Onderhouden
Na het afsluiten van uw AOV kan er veel veranderen: in uw leven
of dat van uw gezin, maar ook in de markt of in de (fiscale) weten regelgeving. Met onze AOV-nazorg service blijft uw
verzekering actueel.
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EEN AOV MET
EXTRA'S
New Wave Assurances biedt u
naast advies en begeleiding extra
diensten om als ondernemer
gezond en succesvol te
ondernemen. Verbeterde
voorwaarden en premie-voordeel
vormen vaak de basis van ons
onderscheidend voorstel. Naast
deze basis elementen
ondersteunen wij u met ons
netwerk op het gebied van
ondernemerschap, gezondheid,
ontspanning en op financieel vlak.

Wanneer u een AOV afsluit via
New Wave Assurances dan bent u
tevens aangesloten bij
verschillende netwerk organisaties
waarbij u gebruik kunt maken van
de aangeboden ondersteunende
diensten.

Hieronder maken wij een
opsomming van enkele diensten
en netwerk organisaties waar u
gebruik van kunt maken wanneer u
een klant van ons bent.
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EXTRA DEKKING,
GRATIS DIENSTEN EN COLLECTIEVE VOORDELEN
Meer dan alleen korting

Sportmedischnetwerk.nl
In het netwerk van
Sportmedischnetwerk.nl zijn
verschillende specialisten zoals
orthopedisch chirurgen, artsen,

SPORT
MEDISCH
NETWERK.NL

psychologen en fysiotherapeuten
aan elkaar verbonden. Doordat de
zorgprofessionals goed in beeld
gebracht zijn op specialisatie en
aandachtsgebied, kunnen wij u zo
snel mogelijk weer op de been
helpen. De 'second opinion' is
vanuit dit netwerk is een veel
gebruikte dienst.

Artrolifestyle.nl
Het collectief is automatisch
verbonden aan ArtroseLifestyle.nl.
U kunt via het platform gebruik
maken van alle aangeboden
faciliteiten en diensten. Wij helpen
u op weg bij vragen. Profiteer van

artr se
Lifestyle

kortere behandeltrajecten en
ondersteuning bij het leven met
Artrose
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MKBcollectief.com
U bent meteen aangesloten bij
Het MKB Collectief. Vraag uw
adviseur om een
aanmeldingsnummer. Het
collectief is exclusief voor
ZZP’ers en ondernemers in het
MKB (inclusief medewerkers). U
kunt profiteren van collectieve
voordelen op diensten zoals de
AVG, IT-diensten, Online
werkplekken, zakelijke
verzekeringen, de
zorgverzekering en het privé
verzekeringspakket.

SharedBusinessCenter.nl
Het Shared Business Center is een
zakelijk inkoopplatform voor
ondernemers. Het gaat vaak om
hoogwaardige diensten en
producten die kunnen worden
afgenomen tegen gunstige
collectieve voordelen. Heeft u als

shared
business
center.

ondernemer de behoefte om zelf
uw dienst op
SharedBusinessCenter uit te
lichten en te vermarketen? Ook dit
is mogelijk. Vraag uw adviseur
naar de mogelijkheden.
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Zorg&VitaliteitCollectief.nl

Het zorg&Vitaliteit collectief
heeft met name de focus op de
zorg en het welzijn van de mens.
De aandachtsgebieden zijn met
name preventie, verzuim, reintegratie, persoonlijk advies
(arbeidsdeskundig) en de
zorgverzekering. U kunt gebruik
maken van de aangeboden
diensten.

Financecollectief.nl
Het Finance Collectief is
automatisch verbonden aan
organisaties zoals Whitfieldd.com.
Dit is het vergelijkingsplatform voor
accountants- administratiekantoren
en belastingadviseurs. Heeft u een
financieel vraagstuk, bent u op zoek
naar een boekhouder of wenst u
financieel advies? Via deze weg
kunnen wij u snel helpen en
koppelen aan de juiste
dienstverlener. Er gelden hierin
collectieve afspraken.
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Zakelijk krediet
Floryn is de zakelijke krediet
verstrekker voor ondernemers.
Dankzij onze collectieve
afspraken kunnen wij ervoor
zorgen dat u snel en accuraat
geholpen wordt. Daarnaast
hebben wij gedurende het jaar
periodieke acties voor onze
klanten.

Cre8tiveOnline.nl
Heeft u de behoefte om op het
gebied van marketing en lead
generatie meer kennis op te
doen? Bent u op zoek naar een
nieuwe website of het ontwikkelen
van een merk identiteit? Dan
kunnen wij u met Cre8tive Online
de juiste ondersteuning bieden.
Bent u klant van New Wave
Assurances? Dan krijgt u tot 30%
korting op de prijzen en 2 uur
gratis advies.
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Start Stopping Now

Start Stopping Now is een
revolutionaire eenvoudige en
stressvrije methode om te
stoppen met roken. De methode
is jaren geleden ontwikkeld door
Maarten Bennis. Via ons
ontvangt u korting op de cursus.

Eduq Opleiding
Eduq opleiding is het
opleidingsinstituut voor BHV en
VCA cursussen. Wij hebben voor
onze klanten speciale kortingen
bedongen op de aangeboden
cursussen.
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UW VOORDELEN IN HET KORT
Wat krijgt u:

Persoonlijk advies
Ruime keuze aan verzekeraars
Korting op de premie
SLA's met verzekeraars
Geen termijn toeslag bij maandbetaling
Jaarlijkse AOV-check
Gratis toegang tot het MKB Collectief,
Zorg&Vitalieit Collectief e.d.
Pakket korting i.c.m andere verzekeringen
Transparantie
Second opinion

Voorstel op maat

NWA begrijpt welke specifieke
arbeidsongeschiktheidsrisico’s u als
professional loopt. Hierdoor zijn onze
adviseurs bij uitstek in staat om u te
adviseren over het eigen risico, de
eindleeftijd en het soort AOV dat bij uw
situatie past. U ontvangt een voorstel op
maat
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Over New Wave Assurances

NEW WAVE ASSURANCES
New wave Assurances is onderdeel van The Fenix Group en ondersteunt ondernemers met
verschillende financiele diensten- en producten. Vanuit The Fenix Group is die
ondersteuning breder dan alleen de financiele dienstverlening.

Enkele NWA labels

Enkele partners en klanten

VASTGOED
COLLECTIEF
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