FinRust Handleiding
Scenario ‘Arbeidsongeschiktheid’
•
•

•
•
•

•

Aan de linkerzijde van het scherm ziet u in elke berekening automatisch het scenario
‘Arbeidsongeschiktheid’ verschijnen. Als u op ‘Arbeidsongeschiktheid’ klikt, verschijnen de
namen van de persoon of personen voor wie de berekening gemaakt wordt.
Net als bij de scenario’s Pensioen en Overlijden is bij Arbeidsongeschiktheid (AO) het
‘Huidig Inkomen’ het uitgangspunt. Als u op ‘Huidig inkomen’ in de linker kolom klikt, kunt u
het huidige inkomen invullen. U hoeft ‘Pensioen’ en ‘Overlijden’ voor het AO-scenario niet in
te vullen. De pensioenen die u invult of via XML laadt, worden wel meegenomen bij AO.
Als u op een naam onder ‘Arbeidsongeschiktheid’ klikt, verschijnt het scherm waarin u het
AO-scenario voor de betreffende persoon kunt uitwerken.
De ‘Wettelijke voorzieningen’ zijn alleen beschikbaar bij een persoon waar ‘Salaris’ bij
‘Huidig inkomen’ is ingevoerd. Is er ‘DGA Salaris’ of ‘Winst uit onderneming’ ingevoerd, dan
zijn de ‘Wettelijke voorzieningen’ grijs en niet beschikbaar.
Bij personen met een ‘Salaris’ kunt u de wettelijke voorzieningen aanpassen. Standaard
staan de waardes op:

Net als bij de scenario’s ‘Pensioen’ en ‘Overlijden’ kun je samen met de klant het gewenste
inkomen bij het AO-scenario bepalen en invullen in dit scherm. De periode waarin het
gewenste inkomen nodig is staat standaard op de 1e van de volgende maand tot AOWdatum. Tevens kunt u bij ‘Aandachtspunten’ het gespreksverslag en oplossingsrichtingen
vastleggen. Deze komen in het rapport.
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Bij klik op ‘Tonen Grafiek & Cijfers’. De grafiek verschijnt waarbij voor de stippellijn het
huidige netto gezinsinkomen per maand staat en na de stippellijn het netto maandinkomen
bij AO. Als het pensioeninkomen is ingevuld, toont de grafiek dit ook. De grafiek start altijd
bij de 1e dag van de maand volgend op de huidige datum.
U kunt kiezen uit 3 scenario’s:
o 100% AO & 0% werken.
o 50% AO & 50% werken. In dit scenario wordt de restverdiencapaciteit voor 100%
benut.
o 50% AO & 0% werken. In dit scenario wordt de restverdiencapaciteit niet benut.
Na het selecteren van een scenario wijzigen de grafiek of cijfers automatisch.

Als u klikt op ‘+/- Cijfers’ verschijnt het cijferoverzicht met de onderbouwing van de netto
inkomens per maand. Als u op ‘+’ voor de naam van uw klanten klikt, vouwt FinRust de
specificatie van de inkomens uit. Klikt u op ‘-‘ dan vouwt FinRust de specificatie weer in.
Ook hier kunt u kiezen uit de 3 AO-scenario’s.
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Op alle AO-schermen kunt u het ‘Gewenst netto inkomen’ invoeren en eventueel de periode
dat dit inkomen gewenst is aanpassen. Tevens kunt u de aandachtspunten bij het AOscenario invoeren en opslaan. FinRust neemt de aandachtspunten mee in het rapport.
Als u ‘Gewenst netto inkomen’ invoert en opslaat, toont de grafiek een rode lijn met dit
gewenste netto inkomen per maand. Daar waar de gele kolommen onder de rode lijn
eindigen is sprake van een inkomenstekort.

•

Het cijferoverzicht toont het netto inkomen, het gewenst netto inkomen en het verschil
hiertussen. FinRust toont het kapitaal benodigd in box3 om het netto inkomen in de
aangegeven periode aan te vullen tot het gewenst netto inkomen.

•

Als u klik op ‘Voorziening toevoegen’ dan kunt u bestaande of nieuwe voorzieningen
toevoegen en het effect op het scenario bekijken.
U kunt kiezen uit: WGA Hiaat Verzekering, WIA Excedent, Maandlastenverzekering en AOV.
De AOV kunt u ook gebruiken om ‘Broodfonds’ toe te voegen. In de omschrijving kunt u dan
‘Broodfonds’ vermelden.

•
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Invullen WGA Hiaat verzekering:

•

Invullen WIA excedent:
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Invullen Maandlastenverzekering – let op bruto bedrag:

•

Invullen AOV – let op bruto bedrag:

Rapporten
•

Als u op ‘Rapport samenstellen’ klikt, kunt u AO selecteren als onderdeel van het ‘Totaalrapport’
(links) of een los AO-rapport uitdraaien (rechts).
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