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Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering Gewaarborgd Inkomen is een verzekering waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval
maandelijks een rente wordt uitgekeerd aan de verzekerde ter compensatie van het inkomensverlies uit arbeid en als aanvulling op de wettelijke
uitkeringen via de Belgische sociale zekerheid. Het betreft hier een beroepsgebonden verzekering.

Wat is verzekerd?
 Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid als
gevolg van ziekte of ongeval.

 De uitkeringen, samengevoegd met eventuele
andere professionele vervangingsinkomens, mogen
nooit het normale bruto persoonlijke
beroepsinkomen voor een vergelijkbare periode
overschrijden.

 Het recht op uitkeringen ontstaat indien de
arbeidsongeschiktheid meer dan 65% bedraagt en
op voorwaarde dat de verzekerde iedere
persoonlijke beroepsactiviteit gestaakt heeft en de
uitoefening van ieder politiek, bestuurlijk of ander
mandaat heeft geschorst of beëindigd.

 De premie en de rente worden jaarlijks op de
premievervaldag met 2,5% verhoogd, met dien
verstande dat de jaarlijkse indexatie niet wordt
toegepast op de rente voor een op het ogenblik
van de jaarlijkse premievervaldag lopend
schadegeval.

Wat is niet verzekerd?
Arbeidsongeschiktheid die ontstaat, bevorderd of verergerd
wordt door:
 Een voorafbestaande toestand.
 Een schadegeval ontstaan tijdens de wachttijd.
 Een ongeval overkomen tijdens een
sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de
inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de
deelnemers in om het even welke vorm een
bezoldiging ontvangen.
 Een ongeval bij het beoefenen van een sport of
activiteit waaraan buitengewone gevaren
verbonden zijn, zoals onder andere auto- of
motorrennen, rally’s, luchtsporten, diepzeeduiken,
onderaardse en stratosferische activiteiten.
 Een zware fout:
- staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;
- onder invloed zijn van drugs, verdovende of
opwekkende middelen;
- opzettelijk misbruik van geneesmiddelen;
- uitlokking van of deelname aan weddenschappen
of uitdagingen;
- beoefening van sportactiviteiten in dergelijke
omstandigheden dat deze door specialisten als
roekeloze daden beschouwd worden;
- vrijwillige deelname aan vechtpartijen of andere
gewelddaden.
 een oorlogsfeit, burgeroorlog, volksoproer of opstand.
 het gebruik van nucleaire wapens of tuigen die
bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern.
 Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of
fybromyalgie.

Zijn er beperkingen?
!
!

!

De carenzperiode is de periode gedurende dewelke er geen tussenkomst is. Tijdens deze periode draagt u zelf het risico.
Deze vangt aan op de erkende begindatum van het schadegeval.
Vanaf de ingangsdatum van de waarborg is een wachttijd van zes maanden van toepassing (niet van toepassing voor de
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeval). Voor de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een
psychische ziekte of aandoening, wordt er steeds een wachttijd van 24 maanden voorzien.
Voor de arbeidsongeschikthe(i)d(en) die het gevolg is/zijn van een psychische ziekte of aandoening, worden in totaal, dat
wil zeggen voor alle periodes van erkende arbeidsongeschiktheid samen, dagvergoedingen betaald gedurende maximaal 5
jaar.

Waar ben ik verzekerd?


De waarborg geldt wereldwijd voor zover de verzekerde bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid zijn woonplaats en
zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en de nodige medische controles altijd kunnen worden uitgeoefend in België.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekerden?





Iedere arbeidsongeschiktheid die aanleiding zou kunnen geven tot een tussenkomst aan bij de verzekeringsonderneming
melden uiterlijk uiterlijk 14 kalenderdagen na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid.
Het medisch attest dat een arbeidsongeschiktheid verlengt, toezenden aan de adviserend arts uiterlijk binnen de acht
kalenderdagen na het verstrijken van de vorige periode van arbeidsongeschiktheid.
Alle nodige maatregelen treffen opdat de adviserend of controlearts de verzekerde in België te allen tijde zou kunnen
onderzoeken.
Aan de verzekeringsonderneming vooraf melden wanneer:
- mijn sociaal statuut wijzigt
- mijn inkomen wijzigt
- ik ophoud mijn beroep effectief uit te oefenen of een ander beroep ga uitoefenen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
De verzekeringnemer heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen op het door de verzekeringsonderneming
vermelde bankrekeningnummer. Hij ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de einddatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
De Verzekeringnemer kan het Verzekeringscontract ieder jaar opzeggen op de jaarlijkse premievervaldag. De opzegging
zal slechts uitwerking hebben mits het aan de Maatschappij verzenden van een aangetekende brief uiterlijk 3 maanden
voor de in de vorige zin vermelde datum.
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