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Voorbeeld 1 Heeft u een aandoening waardoor u nog gedeeltelijk kan werken, bijvoorbeeld nog 3 dagen in de 
week. U kan 2 dagen niet werken U bent dan nog 60% arbeidsgeschikt en heeft dan een arbeidsongeschiktheidsperc
entage van 40%. Verzekerd bedrag € 40.000. 

Voorbeeld 2 U kan nog gedeeltelijk werken voor 15% en voor 85% niet. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is 
dan 85%. Verzekerd bedrag € 40.000 
 
Bij het 7-klassen systeem:
De bruto-uitkering per dag = het verzekerd inkomen/365 x het uitkeringspercentage.
 
Bij het 7-klassensysteem zijn er 7 uitkeringspercentage:
100% als u 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt bent. 
75% als u 65% tot 80% arbeidsongeschikt bent.
60% als u 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent.
50% als u 45%tot 55% arbeidsongeschikt bent.
40% als u 35% tot 45% arbeidsongeschikt bent. 
30% als u 25% tot 35% arbeidsongeschikt bent. 
0%  als u 0% tot 25% arbeidsongeschikt bent. 
    
Uitwerking voorbeeld 1 bij het 7-klassensysteem:
Uw verzekerd bedrag is € 40.000, u bent 40% arbeidsongeschikt:  
Uw uitkeringspercentage is dus 40%. 
Uitkering: € 40.000/365 dagen= € 109,59 x 40% = € 43,83 per dag bruto.
Bij een uitkering van 6 maanden is dit € 8.000 bruto. 
Bij een uitkering van 12 maanden is dit € 16.000 bruto.
 
Uitwerking voorbeeld 1 bij ao%-volgend:
Uw verzekerd bedrag is € 40.000, u bent 40% arbeidsongeschikt:  
Uw uitkeringspercentage is dus 40%. 
Uitkering: € 40.000/365 dagen= € 109,59 x 40% = € 43,83 per dag bruto. 
Bij een uitkering van 6 maanden is dit € 8.000 bruto.
Bij een uitkering van 6 maanden is dit € 16.000 bruto.
 
Uitwerking voorbeeld 2 bij het 7-klassensysteem:
Uw verzekerd bedrag is € 40.000, u bent 85% arbeidsongeschikt:  
Uw uitkeringspercentage is dus 100%. 
Uitkering: € 40.000/365 dagen= € 109,59 x 100% = € 109.59 per dag bruto.
Bij een uitkering van 6 maanden is dit € 20.000 bruto.  
Bij een uitkering van 12 maanden is dit € 40.000 bruto.
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Uitwerking voorbeeld 2 bij ao%-volgend:
Uw verzekerd bedrag is € 40.000, u bent 85% arbeidsongeschikt:  
Uw uitkeringspercentage is dus 85%. 
Uitkering: € 40.000/365 dagen= € 109,59 x 85% = € 93,15 per dag bruto.
Bij een uitkering van 6 maanden is dit € 17.000 bruto. 
Bij een uitkering van 12 maanden is dit € 34.000.

Let op, bij een uitkering zal gedurende het eigen risico (wachttijd) er geen uitkering plaatsvinden!  
Deze periode is voor eigen rekening. Er is in de berekeningen geen rekening gehouden met het eigen risico!

Let op, bij bovenstaande berekening is uitgegaan van een uitkering op basis van een sommenverzekering. Als er 
gekozen wordt voor een schadeverzekering, dan kan de uitkering lager uitvallen. Zie de toelichting op de website 
aovondernemersdesk/begrippen.nl bij Uitkering op basis van sommenverzekering of schadeverzekering!


