
 

 

 
 
Aon Consulting Nederland CV, tevens handelend onder de naam Aon Hewitt, is onderdeel van Aon Nederland CV.  
 
Binnen ons adviesgebied Individuele Inkomensverzekeringen werken wij met vaste tarieven voor onze 
dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven. 
 
Impactvolle producten 

Wij zijn als financieel dienstverlener wettelijk verplicht om bij advisering over en bemiddeling in 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u in algemene zin te informeren over de dienstverlening die wij aanbieden en de 
beloning die wij ontvangen voor deze dienstverlening. 
In onze Service informatie is uitgebreide informatie opgenomen over onze dienstverlening en onze werkwijze. 
 
In dit tarievenoverzicht geven wij uitleg over het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven. 
 
Onze werkwijze 

Aon Hewitt hecht grote waarde aan een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over de 
kosten. Daarom beschrijven wij hier de 5 stappen die u doorloopt bij de aanvraag van uw 
arbeidsongeschiktheidverzekering. 
 
Stap 1: Informeren 

Wij geven uitleg over onszelf en het adviestraject. Na deze fase weet u precies wat u van ons kan verwachten. 
 
Stap 2: Inventarisatie 

Wij willen zoveel mogelijk weten over uw (financiële) situatie, wensen en levensstijl. Zo weet u zeker dat met alle 
factoren in uw huidige situatie rekening wordt gehouden. Deze informatie leggen wij vast in een klantprofiel. 
 
Stap 3: Advies 

Aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens stellen wij een persoonlijk advies samen. Dit bestaat uit een 
combinatie van een passende verzekering en bijbehorende voorwaarden. De Novak Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is ontwikkeld door Novak in samenwerking met Aon Hewitt en De Amersfoortse. Naast De Amersfoortse zullen wij 
tevens Movir benaderen voor ons onderzoek. Slechts wanneer het productaanbod van deze aanbieders niet aansluit op 
de wens van het Novak lid, dan zal Aon Hewitt ook andere aanbieders meenemen in het onderzoek. Uiteraard lichten wij 
ons advies toe. 
 
Stap 4: Bemiddeling 

In deze stap bemiddelen wij met de door u gekozen maatschappij. Uiteindelijk bepaalt u zelf welke vormen binnen de 
arbeidsongeschiktheid bij u passen. U heeft hierbij een keuze in o.a. eindleeftijd, eigen risico, tariefsvorm en 
arbeidsongeschiktheidscriteria. Nadat u een keuze heeft gemaakt, begeleiden wij alle administratieve zaken voor de 
aanvraag van de verzekering. 
 
Stap 5: Beheer en nazorg 

Onze dienstverlening houdt niet op nadat de verzekering is gesloten. Wij beantwoorden uw vragen en geven toelichting 
als dat nodig is. Wij bemiddelen bij problemen en begeleiden eventuele schademeldingen. Wij vinden het belangrijk dat 
ook in de toekomst de arbeidsongeschiktheidverzekering en het advies bij u blijven passen. Aan de hand van een 
controlelijst bekijken wij jaarlijks uw persoonlijke situatie. 
 
Vast tarief 

Voor bovengenoemde adviesgebieden werken wij met vaste tarieven: 
 

 Adviesmodule: EUR 800,- eenmalig bij de start van de dienstverlening 

 Beheermodule:  EUR 350,- per jaar 
 
Bovenstaande tarieven zijn vrij van BTW en assurantiebelasting. 
 
Indien er diensten worden geleverd, die niet onder de advies- of beheermodule vallen, dan informeren wij u vooraf over 
de vergoeding die in rekening wordt gebracht. 
 
Vragen? 

Heeft u nog vragen, dan horen wij die graag. Wij helpen u graag verder.  


