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Zekerheid voor zelfstandigen
Wij ondersteunen onze leden bij alle ondernemerszaken, ook wanneer het tegenzit. Dit
kan zijn wanneer je aangesproken wordt voor beroepsfouten of aangebrachte schade,
maar ook wanneer je door arbeidsongeschiktheid niet langer in staat bent om je beroep
uit te oefenen. Het is verstandig een oplossing te organiseren voor financiële risico’s die bij
het zelfstandig ondernemerschap komen kijken. Zorg&Co investeert daarom in goede,
eerlijke en betaalbare oplossingen voor alle leden.

Welke oplossingen biedt Zorg&Co?
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA)
CommonEasy (Je vormt samen met je netwerk een vangnet bij arbeidsongeschiktheid)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) (evt. in combinatie met CommonEasy)

Beroepsaansprakelijkheid
Het kan gebeuren dat je tijdens je werk onbedoeld een fout maakt, waardoor er schade
aan personen of materiële zaken ontstaat. In zulke gevallen dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) de financiële gevolgen hiervan.
Speciaal voor leden van Zorg&Co hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
beschikbaar die jou zeer voordelig verzekert voor de financiële gevolgen van de meeste
risico’s die bij het zelfstandig ondernemerschap komen kijken.

Dekking:

• Primaire dekking extramurale zorg
• Secundaire dekking intramurale zorg
• Opzichtdekking
• Ambulante hulpverlening

Arbeidsongeschiktheid
Als zelfstandig ondernemer ben je je er als geen ander
bewust van het feit dat je getroffen kan worden door
ziekte of een ongeval. Je loopt het risico dat je tijdelijk of,
in het ergste geval, blijvend arbeidsongeschikt wordt.
Medewerkers in loondienst zijn de eerste twee jaar verzekerd van een inkomen. Voor zelfstandigen geldt: geen
werk, geen inkomen. Je dient zelf voldoende spaargeld
te reserveren of je voor dit risico te verzekeren.
Wij vinden het belangrijk dat onze leden gegarandeerd
zijn van inkomen tot aan het pensioen. Wanneer je het
werk dat je vol passie doet opeens niet meer kunt uitvoeren, staat Zorg&Co voor je klaar! Wij bieden betaalbare
oplossingen.
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CommonEasy
CommonEasy is een laagdrempelige inkomensvoorziening waarbij je financiële hulp
krijgt uit je eigen netwerk. Je spaart samen om elkaar te kunnen helpen.
•
•
•
•
taald

Eigen netwerk, 1e cirkel, 2e cirkel, 3e cirkel
Elkaar financieel helpen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Uitkering beperkt tot 2 jaar
Sparen: betaalde inleg wordt bij beëindiging van het lidmaatschap weer terugbe(afhankelijk van de eventuele uitkeringen die zijn gedaan)

Bij CommonEasy vorm je samen met je netwerk een vangnet. Weer terug naar de kern,
maar met het gemak van de online wereld. Zeker sociaal, slim en flexibel zijn de pijlers
van dit concept.
Het werkt heel simpel: de leden van Zorg&Co zitten in elkaars netwerk. Je sluit je aan bij
de Common (groep) van Zorg&Co, je spaart een bepaald bedrag per maand, bijvoorbeeld
€ 60,- (inclusief maandelijkse abonnementskosten van € 8,-). Op deze manier heb je
€1000,- inkomen per maand verzekerd voor twee jaar. Heb je minder, of juist meer nodig
om rond te komen dan verandert het maandelijkse spaarbedrag ook.
Over dit inkomen ben je geen belasting verschuldigd, het is namelijk een gift van je
netwerk. Het spaarbedrag blijft van jou en wordt alleen gebruikt om jou, of anderen in je
netwerk te helpen. Wil je stoppen? Dan krijg je het gespaarde bedrag, minus de eventuele giften die je hebt gedaan, terug.
Vangnet CommonEasy
Kosten*

1000,- netto p/mnd

2000,- netto p/mnd

 60,- netto per maand

 110,- netto per maand

Waarom CommonEasy?
• Sociaal
• Bepaal zelf je spaarbedrag
• Snel dekking door het delen van netwerken
• Transparant
• Blijf baas over je eigen geld
Wil je meer info? Bekijk www.commoneasy.nl
en maak gratis en vrijblijvend een account aan!

Combinatie CommonEasy & AOV

Wij zien graag dat je beschermd bent tegen de gevolgen die arbeidsongeschiktheid
met zich meebrengt, het kan namelijk zo zijn dat je langer dan twee jaar niet in staat
bent om te werken. Daarom adviseren wij een combinatie van CommonEasy en een
AOV. Samen sterk, dé coöperatieve gedachte. Leden van Zorg&Co werken samen, leren
samen en hebben altijd een netwerk om op terug te vallen. Door de combinatie met
CommonEasy, zijn aangesloten leden de eerste 24 maanden elkaars vangnet in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na deze twee jaar, ben je tot je pensioengerechtigde leeftijd verzekerd van een inkomen door een AOV-verzekering.
Zorg&Co werkt samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kennen de
situaties van onze leden en zoeken samen met onze leden passende oplossingen.
Met onze partner Heuts Assurantiën is Zorg&Co overeengekomen dat Heuts eenmalig
€450,- in rekening brengt bij het afsluiten van een AOV-verzekering met doorloopkosten van €20,- per maand.

Wat zorgt voor premievoordeel?
1. Het verzekerde bedrag
Het bedrag dat je gaat verzekeren is afhankelijk van hoeveel inkomen je nodig hebt
om in je onderhoud te voorzien.
2. Het eigen risico
Niet iedere keer dat je ziek bent, betekent dat je inkomen verliest en aanvullend
inkomen nodig hebt. Daarom hanteren verzekeraars een wachttijd voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die je qua duur zelf bij kunt stellen.
3. De dekking
Het is mogelijk om de dekking te beperken, het is niet altijd nodig álle denkbare
voorvallen af te dekken.
4. Passende arbeid
Je dient een keuze te maken of je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid passende
arbeid wilt verrichten.
5. Leeftijdsafhankelijkheid en eindleeftijd
De premie is in de eerste jaren relatief laag, na verloop van tijd stijgt deze, aangezien
het risico op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de jaren. Daarbij heb je ook de
keuze om te kiezen welke eindleeftijd je aan de AOV hangt.
6. Indexatie van verzekerd bedrag en uitkering
In de regel is er bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering de keuze
niet alleen de bedragen bij uitkering mee te laten groeien, maar ook het verzekerde
bedrag zelf, aangezien inkomens in de regel toenemen met de jaren.

Contact

Interesse of meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op!
www.zorgenco.nl | info@zorgenco.nl | 088-0405900
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