Omzetverzekering
Precura PRO

Bescherm uw inkomen
en de omzet van uw
vennootschap bij
ziekte en ongeval
Uw financiële gemoedsrust op maat
Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige dingen zie je niet aankomen: een
depressie, een burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
Met gemiddeld amper 1.000 euro van ons sociaal verzekeringsstelsel kom je niet ver om alle medische kosten te dekken bij ziekte of ongeval, laat staan om uw levensstijl als ondernemer verder te
kunnen zetten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.
Het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen bij PRECURA geeft u de noodzakelijk
financiële gemoedsrust.
Maar in veel gevallen is de maximumrente die u – als zelfstandige met een vennootschap – kan
laten verzekeren in een polis Gewaarborgd Inkomen, vaak ontoereikend om uw levensstandaard te
behouden. PRECURA biedt u via de Omzetverzekering de mogelijkheid om dit tekort volledig te
compenseren.

Uitkeringen op maat
van uw omzet
De omzetverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het type
Gewaarborgd Inkomen met een aantal specifieke kenmerken. Het is uw vennootschap
die de omzetverzekering onderschrijft en ook
de begunstigde is van de uitgekeerde dagvergoedingen. De betaalde premies zijn door
de vennootschap als bedrijfskosten fiscaal
aftrekbaar. Uzelf als zaakvoerder en sleutelfiguur binnen uw vennootschap fungeert als
contractueel verzekerde.
De maximaal verzekerbare rente bedraagt
60% van de omzet van uw vennootschap onder
aftrek van de eventueel reeds individueel afgesloten verzekering gewaarborgd inkomen.
Via een dergelijke omzetverzekering kan u er
voor zorgen dat tijdens een langere periode
van werkonbekwaamheid uw inkomen op peil
blijft en het voortbestaan van uw vennootschap gegarandeerd is.

Door de beperking van de 80% regel – u mag
individueel maximum 80% van uw beroeps inkomen verzekeren – kunnen veel zelfstandigen en
vrije beroepen niet voldoende hoge vergoedingen
verzekeren in een individuele polis Gewaarborgd
Inkomen. Voor de zelfstandigen die slechts een
beperkt loon opnemen uit hun vennootschap,
biedt de omzetverzekering de ideale aanvulling
op hun individueel Gewaarborgd Inkomen.

Een voorbeeld ter illustratie
Vrij beroep (advocaat, architect, geneesheer,
bedrijfsrevisor, etc.) met vennootschap:
• Omzet van de vennootschap:100.000,- euro
• Toegekende bezoldiging:

36.000,- euro

• Max. verzekerde rente via een
individueel gewaarborgd inkomen:

80% van 36.000,- euro = 28.800,- euro
• Extra verzekerbare rente via een
omzetverzekering:
60% van de omzet min de reeds verzekerde
rente = 60.000,- min 28.800,- = 31.200,- euro

Einde van uw
verzekering
De omzetverzekering blijft lopen tot
de contractueel verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt. Mits een aangetekend schrijven kan u jaarlijks de
verzekering beëindigen, uiterlijk 3
maanden voor de jaarlijkse premievervaldag. Enkel bij niet-betaling van
de premie kan PRECURA je verzekering beëindigen.

Carenzperiode
De carenzperiode is de periode die
volgt op het begin van uw arbeidson
geschiktheid. De uitkeringen gebeu
ren pas erna. U kan kiezen uit een
carenzperiode van 30, 90, 180 of 365
dagen. Bij een carenzperiode van 30
dagen worden de hospitalisatiedagen
gedurende de carenz-periode eveneens vergoed.

Nuttige fiscale &
wettelijke info
U kan opteren voor een jaarlijkse revalorisatie (2,5%) van de uitkeringen bij
een arbeidsongeschiktheid van langer
dan 1 jaar.
De dagvergoedingen zijn belastbaar
als vervangingsinkomen.
Uw premie is onderhevig aan de wettelijke premietaks van 9,25%.

Verzekerde rente

Bij eventuele geschillen is de Belgische
wet van toepassing.

U bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde rente binnen de hiervoor vermelde grens van 60% van de omzet
van je vennootschap. De vergoedingen worden maandelijks uitbetaald.
De vergoedingen zijn uiteraard cumuleerbaar met de uitkering van de wettelijke ziekteverzekering en eventueel
een individueel afgesloten verzekering
Gewaarborgd Inkomen. Ze worden
betaald tot op het ogenblik dat u uw

Voor een volledig overzicht van de
dekking en van alle uitgesloten risico’s (zoals zwangerschap, chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS), een
ongeval opgelopen tijdens het uitoefenen van ‘extreme’ sporten) dient u de
Algemene Voorwaarden Precura PRO
OMZETVERZEKERING te raadplegen
op onze website alvorens u een verzekeringsvoorstel invult.

Contact
OVV Verzekeringen PRECURA Assurances AAM
Romeinsesteenweg 564A 1853 Strombeek-Bever
T. 02 304 11 11 • F. 02 304 11 10 • business@precura.be • www.precura.be
BE0459.415.754 • IBAN: BE25 3101 0307 1882 • NBB-nr: 2790
Voor een vrijblijvende offerte kan u terecht bij onze account managers van PRECURA:
Peter Van der Speeten: 02 304 11 11, peter.vanderspeeten@precura.be
Géraldine Jacobs: 02 304 11 11, geraldine.jacobs@precura.be
Klachten kan u overmaken aan Verzekeringen PRECURA:
02 304 11 11, email: complaint.management@precura.be
Indien de oplossing die PRECURA voorstelt geen voldoening schenkt, kan het
geschil voorgelegd worden aan de Ombudsdienst Verzekeringen,
de Meeûsquare 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via mail: info@ombudsman.as
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Na het invullen van een verzekeringsvoorstel en een medische vragenlijst
is er een geneeskundig onderzoek
bij een aangestelde geneesheer. De
maximale leeftijdsgrens om in te tekenen is 45 jaar. Hoe jonger u bent, hoe
minder bijdragen u betaalt. De premie,
die onveranderd blijft gedurende de
ganse looptijd van de polis, wordt
immers berekend in functie van uw
startleeftijd.

beroepsactiviteit hervat (of tot de dag
van uw overlijden, uw pensionering of
tot het einde van uw contract).

V.U.: Verzekeringen PRECURA, Romeinsesteenweg 564A, 1853 Strombeek-Bever

Hoe sluit u een
verzekering af?

