Wat u van ons
kunt verwachten
De Aon Dienstenwijzer biedt duidelijkheid
over de dienstverlening van Aon Verzekeringen

Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de Aon Dienstenwijzer. Hiermee geven wij u inzicht in de
dienstverlening zoals deze voorheen door IAK werd uitgevoerd en leest u waar wij
voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke actie wij ondernemen
om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. Deze Dienstenwijzer
geeft u een beeld van onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en wat wij van
u verwachten.
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Wie wij zijn
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,
draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. Aon Nederland maakt deel uit van Aon
PLC (London, UK), specialist in financiele en verzekeringsdienstverlening. Aon PLC is genoteerd aan
de effectenbeurs van New York (NYSE). Aon opereert onafhankelijk van verzekeraars en kan in vrijheid
adviseren over producten van door ons geselecteerde verzekeraars en geldverstrekkers. Aon Nederland
C.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24061634. Aon Risk
Solutions en Aon Verzekeringen zijn handelsnamen van Aon.

Wat u van ons kunt verwachten
Algemeen
U kunt bij ons terecht voor een gedegen persoonlijk advies en bemiddeling op het gebied van schade-,
zorg-, inkomens- en levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, consumptief krediet, (bank)spaar- en
beleggingsrekeningen en financiële planning. Wij inventariseren dan samen met u de financiële risico’s en
adviseren u - toegespitst op uw persoonlijke situatie - hoe u deze kunt beperken. Een aantal verzekeringen
en bancaire producten kunt u via onze websites afsluiten.
Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, beschikken wij over uw persoonsgegevens. U kunt erop
rekenen dat wij hier zorgvuldig – conform de Wet bescherming persoonsgegevens – mee omgaan.

Schadeverzekeringen
Bijna iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Hierbij valt te denken aan: reis-,
auto-, woonhuis-, inboedel-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen.
Met schadeverzekeringen verzekert u zich tegen de kosten van schade aan zaken of extra kosten die u
moet maken als gevolg van een onverwachte gebeurtenis.

Zorgverzekeringen
Ook kunt u bij Aon terecht voor uw zorgverzekering. Deze verzekering biedt een vergoeding voor de
kosten van geneeskundige zorg. Naast de wettelijk verplichte basisverzekering, waarvan de overheid de
vergoedingen vaststelt, kunt u een keuze maken uit diverse aanvullende verzekeringen. Welk pakket het
beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Uw werkgever kan bij ons een collectieve ziektekostenverzekering voor zijn werknemers regelen.

Levensverzekeringen
Hierbij valt te denken aan: overlijdensrisicoverzekeringen, pensioenen, inkomensverzekeringen, lijfrenten
en beleggings- of spaarverzekeringen. Een levensverzekering kunt u afsluiten om het financiële risico bij
(vroegtijdig) overlijden van u of uw gezinsleden te minimaliseren, om te sparen of te beleggen voor later,
bijvoorbeeld voor uw pensioen of als aflossing van uw hypotheek.

Hypotheken
Als u een woning koopt, dan sluit u hiervoor waarschijnlijk een lening af in de vorm van een hypotheek.
Dit is een belangrijk adviesmoment. U gaat immers voor een lange periode een financiële verplichting aan.
Bij zo’n beslissing moet u op veel zaken letten, bijvoorbeeld de hoogte van de rente, maar ook de periode
waarvoor u de rente vastzet en de mogelijkheden om de lening vervroegd af te lossen. Bij de financiering
van uw woning zorgen wij ervoor dat deze goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.
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Consumptief krediet
Bij de aankoop van een dure zaak, zoals een auto, komt u voor een grote uitgave te staan. De financiering
hiervan kan door Aon worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet.

Sparen (bancaire producten)
Wilt u Aon voor het openen of opzeggen van betaal- /(bank) spaarrekeningen inschakelen? Dan kunt u van
ons de volgende dienstverlening verwachten:
• Wij bemiddelen en adviseren in een select aantal spaarproducten.
• 	Wilt u meer weten over de verschillende spaarrekeningen?
Dan informeren wij u graag over onze producten en de verschillende condities.
• 	U kunt ook de aanvraag voor een rekening aan ons voorleggen, waarna wij voor u controleren of deze
correct en volledig is opgesteld.

Beleggen
Op het gebied van beleggen kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
• 	Op basis van de door u verstrekte gegevens inventariseren en onderzoeken wij op welke wijze uw
vermogen is opgebouwd.
• Tevens inventariseren wij uw risico’s door middel van een risicoprofiel en welke risico’s u wilt lopen.
• 	Wij kunnen voor u bemiddelen met een vermogensbeheerder als u bijvoorbeeld meer advies wilt over
(uw) beleggingen.
• 	Wilt u uw beleggingsportefeuille wijzigen? Dan begeleiden wij u bij de communicatie hierover met de
betreffende financiële instelling.

Financiële planning
Dit is een persoonlijk adviestraject waarbij uw inkomensontwikkeling, vermogen, vorming van vermogen
en de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie ter sprake komen. Wij geven daarin
objectief en helder inzicht in uw financiële situatie, bespreken aandachtspunten en maken voor u
inzichtelijk of uw persoonlijke financiële doelstellingen en wensen kunnen worden bereikt op basis
van uw huidige situatie. Wij helpen u vervolgens met het maken van de juiste financiële keuzes om uw
doelstellingen in de toekomst met aanvaardbare risico’s te behalen. Als u wilt, selecteren wij de benodigde
producten en richten deze volgens de doelstellingen van uw gekozen advies in. Wij evalueren daarna
regelmatig met u of de gemaakte keuzes in overeenstemming zijn met uw toekomstige doelstellingen.
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Wat wij van u verwachten
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn,
verwachten wij ook een aantal zaken van u:
•	Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in
geval van bijvoorbeeld schade namelijk blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven,
dan kan de verzekeraar gerechtigd zijn (op grond van de verzekeringsvoorwaarden en/of de wet) de
schade niet, of niet geheel, te vergoeden danwel de verzekering op te zeggen.
• 	Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een identiteitsbewijs vast
te stellen en daarvan een kopie te maken.
• 	Het is voor ons belangrijk om te weten of u ergens anders ook verzekeringen hebt lopen. Om over- of
juist onderverzekering te voorkomen, is een compleet beeld van uw verzekeringen essentieel.
• 	Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle en risicovolle producten, bijvoorbeeld met een
beleggingselement) leggen wij uw situatie schriftelijk vast en stellen een zogenaamd klantprofiel op.
Nadat wij dit met u hebben ingevuld, ondertekent zowel u als onze adviseur dit formulier.
• 	Mochten zich in uw persoonlijke situatie en/of verzekerde zaken wijzigingen voordoen, dan verwachten
wij dat u dit aan ons doorgeeft.
Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s niet of niet voldoende zijn verzekerd. Onder wijzigingen
vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van
bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, beëindiging 		
dienstverband, aanschaf van kostbare zaken, vervanging van een verzekerd object (bijvoorbeeld een
auto), aan- en verbouw van uw woning, wijziging van uw e-mailadres, verhuizing en beëindiging of 		
wijziging van ergens anders lopende verzekeringen.
• 	In principe onderhouden wij het contact met de verzekeraar of aanbieder. Als u echter zelf wilt
communiceren met de verzekeraar, dan informeren wij deze daarover. Graag worden wij dan door u
op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
• 	Wij vragen u de gegevens in de stukken die u ontvangt te controleren op juistheid en of deze volgens
uw aanvraag zijn. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, schriftelijk of per e-mail aan ons meldt.

Bedenktijd bij verkoop op afstand
Op iedere particuliere aanvraag en/of afsluiting van een schade- of zorgverzekering of consumptief krediet
die via telefoon of internet tot stand komt, is een bedenktijd van toepassing. Na ontvangst van de polis
hebt u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De bedenktijd die u krijgt, is maximaal 14
dagen nadat u de polis hebt ontvangen.
Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar of voor
verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is afgesproken dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat
de bedenktijd is afgelopen. Als u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de
verzekering nooit heeft bestaan.
Als uw aanvraag en/of het sluiten van de verzekering betrekking heeft op een levensverzekering, dan
bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis. Verzekeringsovereenkomsten die afhankelijk
zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten en/of overeenkomsten waarbij hypothecaire zekerheid
wordt verleend, komen niet in aanmerking voor deze regeling.
Wilt u gebruik maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle
verzekeringspapieren naar ons terugsturen.
Let op: als u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, zijn er al kosten gemaakt om de verzekering te
sluiten. Het is mogelijk dat Aon en de verzekeraar dan aan u een vergoeding vragen van € 10,- plus
de op het polisblad vermelde poliskosten.
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Waar wij voor staan
Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht beschikken wij
over een vergunning. Het vergunningnummer van Aon, 12009529, is geregistreerd in het Register van de
Stichting Autoriteit Financiële Markten. Dit register staat op de website van de AFM: www.afm.nl.
Onze vergunning is van toepassing op het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden:
Deelnemingen in Beleggingsinstellingen
• Consumptief krediet
• Hypothecair krediet

• 	Pensioenverzekeringen en
premiepensioenvorderingen

• Levensverzekeringen

• Vermogen

• Schadeverzekeringen (particulier en zakelijk)

• Spaar- en betaalrekeningen

• Zorgverzekeringen

• 	Advisering en/of orders ontvangen conform het

• Inkomensverzekeringen

Nationaal Regime

• Elektronisch geld
Wij zijn aangesloten bij:
• Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid)
• SEH (Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs)
• FFP (Federatie Financiële Planners)
• RPA (Register Pensioen Adviseurs)
• VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs)
Deze organisaties eisen van hun leden bepaalde kwaliteitsnormen met betrekking tot het advies, de wijze
van advisering en de manier waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
Wij zijn in het bezit van de volgende diploma’s en certificaten:
• 	Wft: adviseur Basis, Adviseur zorgverzekering, adviseur consumptief krediet, adviseur schadeverzekering
particulier, adviseur schadeverzekering zakelijk, adviseur hypothecair krediet, adviseur pensioen
• 	Wft Volmacht: Gevolmachtigd Agent (GA) Zorgverzekering, Levensverzekering, Inkomen,
Schadeverzekering en Pensioenverzekering
• Erkend Hypotheekadviseur
• Federatie Financieel Planner
• Register Pensioen Adviseur
• Woningfinanciering
• Register Risico Manager
• Branchediploma’s Varia, Brand, Transport en Leven
Onze medewerkers houden hun vakkennis op peil door middel van wettelijk verplichte permanente
opleidingen. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
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Onze positie ten opzichte van aanbieders
Aon geeft ongebonden advies. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om producten aan te bieden van alle
verzekeraars en banken waarvoor wij als bemiddelaar optreden. Dit houdt in dat wij in vrijheid producten
van door ons geselecteerde aanbieders kunnen adviseren. Aon heeft geen contractuele verplichtingen
om uitsluitend voor bepaalde aanbieders te bemiddelen.
Vanwege onze omvang hebben wij speciale afspraken met een aantal verzekeraars en banken kunnen
maken. Hierdoor zijn wij in staat u, zowel inhoudelijk als qua prijsstelling, goede en aantrekkelijke
aanbiedingen te doen.
Aon bemiddelt en adviseert bij schadeverzekeringen in vooral verzekeringen die worden aangeboden door
haar zusterbedrijf One Underwriting B.V., het volmachtbedrijf van Aon. One Underwriting B.V. , onderdeel
van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair gevestigd in Amsterdam en bij de
KvK geregistreerd onder nummer 33109041.
Aon bemiddelt en adviseert bij zorgverzekeringen in vooral verzekeringen die worden aangeboden
door haar zorgvolmachtbedrijf, One Underwriting Health B.V..Dit is een aangesloten instelling van
One Underwriting B.V. en is statutair gevestigd in Eindhoven en bij de KvK geregistreerd onder
nummer 55688616 en ingeschreven in het AFM register onder nummer 12009128. Beide bedrijven
hebben volmacht van diverse verzekeraars. Door deze samenwerking zijn wij in staat onder eigen naam
verzekeringen aan te bieden.
Bij iedere verzekering die in volmacht wordt gesloten, maakt Aon aan u bekend wie de achterliggende
verzekeraars zijn en, als dit van toepassing is, hoe de onderlinge verdeling geregeld is. Als u wilt, kunnen wij u
deze informatie verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst in volmacht.
Aon, One Underwriting B.V. en One Underwriting Health B.V evalueren periodiek de verzekeringen,
tarieven, verzekeraars en de onderlinge verdeling. Bij gewijzigde omstandigheden kunnen we de
verzekeringen, tarieven, verzekeraars of onderlinge verdeling tussentijds aanpassen, als dat voor een goede
dienstverlening aan u van belang is. Als een dergelijke aanpassing plaatsvindt, dan stellen wij u daarvan
tijdig op de hoogte.
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Hoe u ons kunt bereiken
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Kantoor
Aon Nederland is gevestigd aan de Beukenlaan 70, 5651 CD in Eindhoven. De balies zijn geopend op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Daarnaast heeft Aon een Servicedesk op High Tech Campus 1 op The Strip, Building Code C, 5656 AE
in Eindhoven.

Telefoon
Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken van 8.30 tot 18.00 uur via (040) 261 19 11.
Voor noodgevallen zijn wij ook buiten de openingstijden zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
via (040) 261 19 11.Bij iedere telefonische opdracht (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), vragen wij u
deze ook schriftelijk te bevestigen, per post of per e-mail: info.iak@aon.nl.

Internet
Algemene informatie over Aon, verzekeringen en financiële producten vindt u op onze website:
www.aon.nl/samen. Via www.aon.nl/samen kunt u berekeningen uitvoeren, particuliere verzekeringen
aanvragen en particuliere schades melden. Voor uw privacy is het verzekeringsgedeelte beschermd met
een wachtwoord. Dit deel is alleen voor relaties van Aon toegankelijk. Uw persoonlijke toegangscode kunt
u aanvragen via de website. Op www.oneunderwriting.nl vindt u informatie over het volmachtbedrijf One
Underwriting B.V.

Online portal
Aon heeft online portalen voor verzekerden, werkgevers en andere distributiepartners ontwikkeld.
Hiermee heeft de gebruiker inzicht in de status van zijn verzekering en kan hij wijzigingen doorvoeren.

Schriftelijk
U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen. Ons adres is: Aon Nederland C.V. , Postbus 90165, 5600
RV Eindhoven. Het faxnummer is: (040) 261 12 05 en e-mail: info.iak@aon.nl.

E-mail
Het algemene adres voor e-mailcorrespondentie met Aon is: info.iak@aon.nl.

Thuisadvies
Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Hij/zij bezoekt u
thuis op de door u gewenste tijd. Een afspraak kunt u maken via (040) 261 18 21 (Adviseur Zorg- en
Schadeverzekeringen) of (040) 261 15 25 (Adviseur Financiële Diensten).

Spreekuur
Bij een aantal bedrijven is op vaste tijden een verzekeringsadviseur aanwezig. Een afspraak voor deze
spreekuren is eenvoudig te maken via (040) 261 18 21 (Adviseur Zorg- en Schadeverzekeringen) of (040) 261
15 25 (Adviseur Financiële Diensten).

Communicatie
Tenzij anders met u is afgesproken, communiceren wij met u in de Nederlandse taal.
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Onze beloning
In de beloning van onze dienstverlening bestaat een keuzemogelijkheid.

Beloning op basis van provisie
Na de door ons verleende dienstverlening ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij(en) waar
uw verzekering is gesloten of de financiële instelling waar uw lening of spaargeld is ondergebracht, een
kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie, dan wel rente die bij u in rekening wordt gebracht.
Voor de volgende producten worden wij in ieder geval nooit door de verzekeraar of bank beloond:
complexe financiële producten (dit zijn onder andere producten met een beleggingselement),
hypothecaire geldleningen, betalingsbeschermings-, levens-, overlijdensrisico-, individuele
arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen en dienstverlening die valt onder het Nationaal Regime
MiFiD. Bij de bemiddeling in deze producten maken wij van tevoren een afspraak over de beloning.
Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor rechtstreeks kosten bij u in
rekening worden gebracht.

Beloning op basis van declaratie / uurtarief
Sommige van onze diensten berekenen wij op basis van vooraf met u overlegde uurtarieven. Voordat wij
aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de
hiermee gemoeid zijnde kosten. Op het moment dat er meerwerk ontstaat, informeren wij u over
de financiële gevolgen. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid
is. In bepaalde gevallen leggen wij de afspraken vast in een cliëntenovereenkomst.

Aon Dienstenwijzer

9

Uw premie
Premiebetaling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke verzekering of ander financieel
product geven wij aan welke incassomethode van toepassing is.

Incasso door Aon
Als, Aon de door u verschuldigde premie namens de verzekeraar bij u incasseren, kunt u kiezen uit
en aantal betaalwijzen:
•	U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bankrekening af te schrijven.
•	U kunt uw premie periodiek overmaken met behulp van een acceptgiro of voor wat betreft uw
zorgpremie: AcceptEmail.
•	U kunt de premie (als dit met uw werkgever of pensioeninstelling is overeengekomen) laten inhouden
op uw salaris of pensioen.
Afhankelijk van de verzekering kunt u in overleg ervoor kiezen premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand
te betalen. In sommige gevallen betaalt u voor gespreide premiebetaling een opslag. Als u eenmaal uw
premie aan ons hebt betaald, bent u vrijgesteld van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij dan voor.

Incasso door verzekeraar
Als de verzekeraar de door u verschuldigde premie incasseert, gebeurt dit volgens de methode van
deze verzekeraar.

Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u uw premies op tijd betaalt. Als u de premies niet op tijd betaalt, kan de verzekeraar
in bepaalde gevallen weigeren om een uitkering te verrichten of de verzekering beëindigen. Ook kan de
premie dan via de rechter worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening
worden gebracht. Verwacht u niet op tijd te kunnen betalen? Informeert u ons dan tijdig zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Hebt u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht op gehele of
gedeeltelijke premieteruggave, dan verzorgen wij namens u de contacten met de verzekeraar hierover.
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Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons tebeëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de
lopende verzekeringen over te dragen aan een adviseur van uw keuze, met uitzondering van verzekeringen die
bij One Underwriting B.V. of One Underwriting Health B.V. zijn gesloten.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande
verzekerings- overeenkomsten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekeringen ligt bij ons totdat een
andere bemiddelaar of verzekeraar uw verzekeringen overneemt.

Klachten
Hebt u een klacht over onze afhandeling, onze werkwijze, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze
dienstverlening? Dan vinden wij dat uiteraard vervelend. Wij stellen het op prijs wanneer u dat ons laat weten,
zodat we serieus werk van uw klacht kunnen maken. Via www.aon.nl/samen kunt u een klacht indienen. Ook
kunt u dit schriftelijk doen door uw brief te zenden naar:
Aon Nederland C.V.
De directie
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Niet tevreden over de afhandeling?
Bent u van mening dat uw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u uw klacht
voorleggen aan de volgende onafhankelijke instantie:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48
E-mail : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl
Het Kifid neemt een klacht pas in behandeling nadat deze eerst is voorgelegd aan de financiële dienstverlener.
U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een
geschillencommissie hebt voorgelegd, beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk.
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Wij zijn er voor ú
Ga naar www.aon.nl/samen
Voor uitgebreide informatie, premie berekenen en aanvragen.

Bel (040) 261 19 11
Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar.

Maak een afspraak met de adviseur
Bij veel organisaties houden onze adviseurs regelmatig spreekuur.

Bezoek de servicebalie

Dienstenwijzer (09-2018)

Op de Beukenlaan 70 te Eindhoven.

Aon Nederland C.V.
Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven | Beukenlaan 70, 5651 CD Eindhoven | t +31(0)40 261 19 11 | e info.iak@aon.nl | www.aon.nl/samen
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Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd
Aon
Dienstenwijzer
in Rotterdam
en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.

