Verzekeringen voor
leden van het Register
Belastingadviseurs
Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Aon

Waarborg de continuïteit
van uw onderneming
U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de
toekomst. Maar terwijl u zich daarop richt, weet u dat er ook risico’s
zijn. Risico’s die vaak zo belangrijk zijn, dat u een professionele
partner in de arm neemt om ze in kaart te brengen en passende
oplossingen te vinden. Met een mantelovereenkomst die het
Register Belastingadviseurs heeft gesloten met Aon Nederland C.V.,
zijn wij uw aangewezen partner.
Aon heeft voor RB-leden speciale
afspraken gemaakt met diverse
verzekeraars.
Voor u betekent dit dat u kunt
profiteren van uitgebreide dekkingen
tegen aantrekkelijke premies met
extra ledenvoordeel.
Aon biedt RB-leden verzekeringen op
het gebied van:
• Beroepsaansprakelijkheid
• Bedrijfsaansprakelijkheid
• Arbeidsongeschiktheid
• Rechtsbijstand
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor
al uw overige verzekeringen, zowel
zakelijk als particulier. Op die manier
heeft u alles in één hand. Dit is niet
alleen makkelijk en overzichtelijk,
maar zorgt er ook voor dat u geen
overlap in verzekeringen heeft. Maar
waar u in noodsituaties vooral mee
geholpen bent, is onze daadkrachtige
hulpverlening.
We staan 7 dagen per week, 24 uur
per dag voor u klaar. In deze folder
leest u meer over onze verzekeringen
en de speciale afspraken die voor u
gelden als RB-lid.

Beroepsaansprakelijkheid
Als zelfstandig lid van het
Register Belastingadviseurs bent
u verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten. Met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
dekt u het risico af wanneer u
aansprakelijk gesteld wordt voor
door u gemaakte fouten die
vermogensschade bij derden hebben
veroorzaakt. Het gaat om fouten die
gemaakt zijn bij werkzaamheden
in het uitoefenen van uw beroep.
Daarbij moet u niet alleen denken
aan uw eigen fouten, maar ook aan
fouten door anderen die onder uw
toezicht en/of verantwoordelijkheid
werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Voorbeelden uit de
praktijk
• U reageert voor uw cliënt
abusievelijk te laat (na de
‘fatale’ termijn)
• In uw advies heeft u risico’s
niet of te laag ingeschat
• Tijdens het uitvoeren van uw
opdracht, heeft u uw dossier
onvoldoende bijgehouden

Bedrijfsaansprakelijkheid
Uw bedrijf is aansprakelijk wanneer
u of een van uw werknemers
tijdens het werk schade of letsel
toebrengt aan (zaken van) derden.
Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt
bovendien uw verantwoordelijkheid
als werkgever richting uw
werknemers. Dus ook materiële
of letselschade die uw werknemer
oploopt tijdens zijn werk valt onder
deze verzekering. U kunt aansprakelijk
worden gesteld door uw klanten,
uw werknemers, maar ook door
leveranciers of een willekeurige derde.
Als u aansprakelijk wordt gesteld
voor gemaakte fouten of nalatigheid,
kan dit de vermogenspositie van uw
onderneming flink aantasten. Naast de
geclaimde schade kunnen de kosten
van de aansprakelijkheidsstelling
hoog oplopen. Denkt u daarbij
aan kosten van het verweer tegen
de aansprakelijkheidsstelling
en kosten van juridische
bijstand. Met een beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
dekt u deze risico’s voor uw beroep
en onderneming af. U beschermt
uw vermogen en waarborgt de
continuïteit van uw onderneming. Dat
is wel zo’n veilige gedachte.

Arbeidsongeschiktheids
verzekeringen op basis van fee
In het verleden was de beloning
voor een arbeidsongeschiktheids
verzekering een percentage van de
premie (provisie). Sinds 1 januari
2013 kunnen nieuwe arbeids
ongeschiktheidsverzekeringen niet
meer met provisie worden afgesloten,
maar betaalt u een fee voor de
afgenomen diensten. Aon is blij met
deze ontwikkeling, die zorgt voor
een meer passende en transparante
beloningswijze. Er zijn twee fasen
te onderscheiden, die we op de
volgende pagina toelichten.

Rechtsbijstand
Als ondernemer loopt u op talloze
manieren het risico om bij een
juridisch geschil betrokken te raken.
En dat neemt alleen maar toe.
Denk aan een leverancier die zijn
afspraken niet nakomt, een twistpunt
over een bouwvergunning of een
geschil over een arbeidscontract. Ook
conflicten over schades, veroorzaakt
door derden, zijn mogelijk.

Voorbeelden uit de
praktijk
• Bij een bezoek aan een klant
stoot u per ongeluk een vaas om
• Uw werknemer bezeert
zich in uw kantoor aan een
uitstekende spijker
• U bent in het buitenland
voor een belastingcongres
en daarbij beschadigt u per
ongeluk een duur schilderij
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Advies of geen advies

Beheer van de polis

Advies

Beheer van de polis

Wilt u graag dat wij u adviseren over het
risico en een oplossing op maat bieden?
Dan kiest u voor het adviestraject.
Als u kiest voor dit traject, komt er een
accountmanager bij u langs die samen met u
een klantprofiel invult. Aan de hand van het
klantprofiel inventariseren wij voor u wat er nodig
is als u arbeidsongeschikt wordt. U ontvangt een
uitgebreid adviesrapport wat wij ook weer samen
met u bespreken. Na dit adviestraject heeft u
de keuze om de verzekering af te sluiten of om
uiteindelijk toch af te zien van een verzekering.
De fee voor dit traject is € 950,-

Geen advies (excecution only)
Weet u exact wat u wilt en zijn de risico’s
bij u bekend?
Dan kiest u voor het traject ‘geen advies’.
Als u voor dit traject kiest, kunt u op het formulier
‘opdracht geen advies’ de gewenste dekking
aangeven. Wij vragen drie offertes aan, waar u uit
kunt kiezen. In dit traject geven wij geen advies
over de inhoud van de dekking en wat u het best
kunt kiezen.
De fee voor dit traject is € 495,-

fasen

Als u ervoor kiest de verzekering af te sluiten via
Aon, dan kunt u kiezen uit drie servicepakketten
voor het beheer van de verzekering. Deze
pakketten verschillen in de mate van service en
bijbehorende kosten. Wilt u hier meer over weten,
neem dan contact op met uw adviseur.

Extra voordeel
Aon heeft met drie grote verzekeraars speciale
afspraken gemaakt. Als u kiest voor beheer van de
polis via Aon, dan krijgt u een korting op de premie
die kan oplopen tot 10%. Ook heeft u jaarlijks een
optierecht om de verzekerde bedragen met 10%
te verhogen zonder medische waarborgen.

Werk uit handen

Extra voordeel

Te laat of niet betalende klanten
kosten het bedrijf veel geld.
Geld dat nodig is om het bedrijf
op een gezonde manier te laten
draaien, om te groeien of te
investeren. Incassoprocedures
zijn echter tijdrovend en het
kan lastig zijn een goede klant
zelf hierop aan te spreken. De
rechtsbijstandverzekering zorgt
ervoor dat u snel geld krijgt,
zonder dat de relatie met de klant
uit het oog wordt verloren. Zo
kunt u zich weer richten op de
zaken die voor u van belang zijn.

Naast de zeer uitgebreide
dekking van deze verzekering,
ontvangt u als lid van het RB 10%
korting op de premie. Zo bent
u goed verzekerd tegen een
aantrekkelijke premie.

Dekking rechtsbijstand
verzekering
Met de rechtsbijstandverzekering
bent u verzekerd van juridische
bijstand bij vrijwel al uw
ondernemersactiviteiten. Inclusief
juridisch advies, incasso en
vergoeding van advocaten- en
proceskosten. De verzekering
kunnen we geheel op maat
samenstellen. Het is ook mogelijk
om uw particuliere dekking, voor
u en uw gezin, mee te verzekeren.

Overige zakelijke
verzekeringen
Naast de eerder besproken
verzekeringen, met specifieke
regelingen voor RB-leden,
biedt Aon u een compleet
pakket zakelijke verzekeringen.
Het voordeel is dat u al
uw verzekeringen bij één
tussenpersoon heeft. Dit is niet
alleen handig, maar voorkomt
ook dat u overlap of hiaten in
dekkingen heeft.

Aon biedt onder meer de
volgende verzekeringen:
•
•
•
•
•
•

Gebouwen
Inventaris
Goederen
Milieuschade
Elektronica
Geld

•
•
•
•

Personenauto
Bedrijfsauto
Collectieve ongevallen
Zakenreis

Verder kunnen wij u ook
adviseren op het gebied van
ziekteverzuim, ziektekosten, WIA,
pensioen, levensverzekeringen
en hypotheken. Tot slot
bieden wij ook particuliere
verzekeringen, zoals onder
meer woonhuis-, inboedel-,
auto-, aansprakelijkheids- en
reisverzekeringen.

Waarom Aon?
• speciale kortingsregelingen en
voorwaarden voor RB-leden
• scherpe tarieven
• onafhankelijk adviseur
• persoonlijke service
• 24/7 bereikbaarheid in
noodsituaties
• één aanspreekpunt voor al uw
verzekeringen

Contact
Wilt u graag meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact op met één van onze
adviseurs via telefoonnummer:
070 358 28 88 of e-mail: rb-leden@aon.nl.
Wij adviseren uw graag.
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Aon Nederland C.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 123
2593 BM Den Haag
Tel. 070 358 28 88

kroller.nl/rb

Dit is een samenvatting van de producten van Aon. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Neem
voor exacte voorwaarden contact met ons op. Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder
nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK geregistreerd
onder nummer 24061634.

