AOV Bouw

Vangnet en spaarpot in één

Nu met GRATIS
pensioenspaarrekening

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor en
door zelfstandig ondernemers in de bouw
Je doet er alles aan om te voorkomen dat
je ziek wordt of een ongeluk krijgt. Maar
ook jou kan het overkomen. En daar wil je
op voorbereid zijn, zonder gedoe, zonder
financiële zorgen. Zoals je ook wel iets aan
je pensioen wilt doen, zonder rompslomp.
Kies voor AOV Bouw van Zelfstandigen
Bouw en je hebt beide zaken in één keer
voor elkaar.

Eenvoudig en betaalbaar
AOV Bouw voorziet je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid én helpt je om aan een pensioen te bouwen.
Als deelnemer aan AOV Bouw kun je namelijk gebruikmaken
van een gratis pensioenspaarrekening (niet verplicht).
Dat zijn dus twee vliegen in één klap voor één vast bedrag
per maand. Zonder omkijken. Eenvoudig en betaalbaar.
Daar kun je als zelfstandig ondernemer op bouwen.

10 belangrijkste voordelen op een rij
Deelname open voor iedereen, ongeacht je leeftijd, beroep of
medisch verleden.
Je inleg blijft van jou. Je inleg minus schenkingen aan zieken is
je spaarpot. Wij komen niet aan je surplus. Dit is het bedrag boven
2 keer je maandelijkse inleg.
Aanmelden is eenvoudig en zonder aanlevering van documenten
of het openen van een extra bankrekening.
Je bepaalt zelf je schenkingsniveau en schenkingsduur van
2 of 5 jaar.
Je inleg is veilig en staat op onze zakelijke beheerrekening.
Deze staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
Transparant. In het AOV-Portaal kun je op elk gewenst moment
je inleg, spaarbedrag en schenkingen inzien.
Geen rompslomp: wij zorgen dat zieke deelnemers hun schenking
in 1 totaalbedrag overgemaakt krijgen.
Mogelijkheid om een gratis pensioenrekening te openen..
Onafhankelijke Arbodienst.
Geen verplichte ledenvergaderingen.
Inleg is vanaf € 75 per maand. Maximale schenking is € 3.000 netto per maand. Je kunt kiezen
voor een schenking gedurende 2 of 5 jaar per ziektebeeld.

Bel of WhatsApp via 0348 439 000

Hoe makkelijk AOV Bouw met pensioenvoorziening voor je werkt

Geruststelling
voor nu
en later

	Je stort maandelijks een bedrag (je inleg) voor je
inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.
	Een deel van die inleg gaat als schenkingen naar zieken,
de rest blijft van jou als persoonlijke spaarpot op
een zakelijke beheerrekening.
Heb je de bij AOV Bouw behorende gratis pensioenspaarrekening geopend, dan wordt hierop automatisch het
surplus* van je spaarpot gestort.
Op deze pensioenrekening spaar je met 0,40% rente per
jaar (let op: deze rente is variabel).
Zo bouw je voordelig pensioen op, omdat je minder
inkomstenbelasting betaalt en geen vermogensbelasting
over je pensioenopbouw.
En durf je het aan, dan kan je ook nog gratis overstappen
naar een beleggingsrekening.
* Het surplus is jouw saldo boven het bedrag dat gelijk staat aan 2 maanden inleg.

Wat de inkomensvoorziening je oplevert
Als inleg kun je uit 4 maandbedragen kiezen. Kies je voor
een inleg van € 150 per maand, dan krijg je bij arbeidsongeschiktheid, na een wachttijd van 2 maanden, maximaal
2 jaar lang een schenking van € 2.000 per maand.

Inleg
per maand

Schenkingsduur
per ziektebeeld

Schenkingsbedrag
per maand netto

€ 75

2 jaar

€ 1.000

€ 150

2 jaar

€ 2.000

€ 225

2 jaar

€ 3.000

€ 350

5 jaar *

€ 2.000

*B
 en je 60 jaar of ouder wanneer je ziek wordt? Dan wordt bij de schenkingsduur van 5 jaar
de schenking verlengd tot aan je AOW-leeftijd!

Kosten
Naast je maandelijkse inleg, betaal je éénmalig € 125 incl.
btw, inschrijfgeld en maandelijks administratiekosten van
€ 25 incl. btw. Met dit geld zorgen wij er o.a. voor dat het
juiste deel van jouw AOV Bouw inleg wordt geschonken
aan de zieken van die maand. Ook schakelen wij hiermee
een arbodienst in, voor een onafhankelijke controle van
de zieken. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de
ontvangen schenking. Schenkingen die je aan iemand
anders doet, zijn niet aftrekbaar van je inkomen.

De pensioenbank achter AOV Bouw
Als deelnemer aan AOV Bouw kun je kosteloos een pensioenrekening openen bij Brand New Day. Deze financieel specialist
is gespecialiseerd in het online regelen van pensioen voor
zelfstandig ondernemers. Je kunt zowel sparen als beleggen.
Meestal is dat voor een aanvullend pensioen.

Gratis basislidmaatschap
AOV Bouw is inclusief gratis basislidmaatschap ter waarde
van € 25 per jaar. Hiermee zetten wij ons in voor jouw belang
in Den Haag en maak je gebruik van diverse kortingen.

Meer weten over of direct deelnemen
aan AOV Bouw? Ga naar aovbouw.nl of
bel of WhatsApp via 0348 439 000

zelfstandigenbouw.nl

