Gewaarborgd Inkomen
Brochure

AMMA Verzekeringen o.v.
Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen
krachtens artikel 2, § 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)
toegelaten onder codenummer 0126
voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a.
(K.B. 04 en 13.07.1979 – B.S. 14.07.1979)
opgericht op 20.12.1944
statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011
info@amma.be
www.amma.be
Deze brochure is louter informatief en heeft enkel betrekking op contracten afgesloten vanaf 1 juni 2011. Bij uitwerking van de waarborg zullen enkel de polisvoorwaarden volgens ref. 06‐GI‐AV‐PDF‐0511‐
V02‐NL gehanteerd worden.

AMMA Verzekeringen o.v.
Kunstlaan 39/1
B‐1040 Brussel
Tel. +32 2 209 02 13
Fax +32 2 218 50 32

IBAN
BIC
N.N.
Privacy

BE12 5503 1170 0092
GKCCBEBB
0409.003.270
00486384

Page 1 of 5
06‐GI‐BR‐PDF‐0511‐V02‐NL
NBB 0126

INHOUDSTAFEL
1.

INLEIDING ................................................................................................................................................................ 3

2.

HOE KUNT U ZICH BESCHERMEN ? ................................................................................................................. 3

3.

WAT GARANDEERT HET GEWAARBORGD INKOMEN ? ............................................................................ 3

4.

WELKE RENTE KUNT U VERZEKEREN ? .......................................................................................................... 3

5.

HOE WORDT DE BIJDRAGE DIE MOET WORDEN BETAALD, BEPAALD ? ............................................ 3

6.

WANNEER HEBT U RECHT OP UITKERINGEN ? ........................................................................................... 4

7.

WANNEER EN WAAR GELDT DE DEKKING GEWAARBORGD INKOMEN ? .......................................... 4

8.

VOORDELEN VAN HET GEWAARBORGD INKOMEN VAN AMMA VERZEKERINGEN........................ 4

9.

FORMALITEITEN BIJ HET ONDERSCHRIJVEN ............................................................................................... 4

10. HET SOCIAAL STATUUT VOOR ARTSEN, TANDARTSEN, KINESITHERAPEUTEN
EN APOTHEKERS .................................................................................................................................................... 5
11. GOED OM TE WETEN ........................................................................................................................................... 5
12. WENST U MEER INFORMATIE ? ......................................................................................................................... 5
13. WAAROM BIJ AMMA VERZEKERINGEN AANSLUITEN ? ............................................................................. 5

AMMA Verzekeringen o.v.
Kunstlaan 39/1
B‐1040 Brussel
Tel. +32 2 209 02 13
Fax +32 2 218 50 32

IBAN
BIC
N.N.
Privacy

BE12 5503 1170 0092
GKCCBEBB
0409.003.270
00486384

Page 2 of 5
06‐GI‐BR‐PDF‐0511‐V02‐NL
NBB 0126

1.
Inleiding
U werkt hard omdat u goed in uw levensonderhoud wilt voorzien. Plots wordt u echter ziek of bent u het
slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval in het privé‐leven en bent u een tijdlang
arbeidsongeschikt.
Bij arbeidsongeschiktheid wordt uw inkomen natuurlijk gereduceerd tot de uitkering vanwege de sociale
zekerheid. Maar, volstaat die tegemoetkoming om uw levensstandaard en die van uw gezin te behouden?
Of u nu zelfstandige bent of loontrekkende, u valt hoe dan ook onder het stelsel van de Sociale
Zekerheid.
Zelfstandigen en vrije beroepen
Als zelfstandige ontvangt u tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid geen enkele uitkering… Vanaf
de 2de maand arbeidsongeschiktheid ontvangt u slechts een heel beperkte vergoeding, die veel te laag
ligt om aan uw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen (huur/lening woning of kabinet, vaste
kosten zoals water, elektriciteit,...).
Loontrekkenden en bedienden
Als bediende valt u vanaf de 2de maand arbeidsongeschiktheid terug op slechts 60% van uw loon.
2.
Hoe kunt u zich beschermen ?
De oplossing om u te beschermen is het gewaarborgd inkomen.
Zoals de naam al laat vermoeden waarborgt het de compensatie van uw inkomstenverlies.
3.
Wat garandeert het gewaarborgd inkomen ?
De betaling van een rente in geval van economische of fysiologische ongeschiktheid en de terugbetaling
van de bijdragen in verhouding tot de graad van invaliditeit gedurende de periode van
arbeidsongeschiktheid.
4.
Welke rente kunt u verzekeren ?
Een vaste rente voor de duur van het contract of een rente die bij elke jaarlijkse vervaldag
geherwaardeerd wordt, zelfs in geval van arbeidsongeschiktheid.
5.
Hoe wordt de bijdrage die moet worden betaald, bepaald ?
U bepaalt zelf hoeveel u wilt investeren of anders gezegd, hoeveel rente u wenst te ontvangen bij
arbeidsongeschiktheid. De bijdrage wordt bepaald door :
‐
‐
‐
‐

de leeftijd bij het onderschrijven
de wachttijd
de leeftijd bij het verstrijken van het contract
het soort risico's dat U wenst te dekken en de gevaarlijke sporten en hobby's.


De leeftijd bij het onderschrijven stemt overeen met de basisbijdrage



De wachttijd : de periode gedurende dewelke de verzekerde geen recht heeft op een uitkering.
Deze wachttijd kan 30, 60, 90, 180 of 365 dagen bedragen of "afgekocht" worden vanaf de
eerste dag van de arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat u minstens 30 dagen volledig
arbeidsongeschikt geweest bent



De leeftijd bij het verstrijken van het contract : het contract kan eindigen op de leeftijd van 55,
60 of 65 jaar



Het soort risico's : u hebt de keuze tussen de dekking van ziekte alleen of de dekking van ziekte
en ongeval



Gevaarlijke sporten en hobby's : geven aanleiding tot een verhoging van de bijdrage.
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6.
-

-

-

-

Wanneer hebt u recht op uitkeringen ?
De uitkeringen worden betaald vanaf het ogenblik dat u een graad van invaliditeit van minstens 25 %
bereikt. Die graad van invaliditeit wordt op 100 % gebracht als hij minstens 67 % bedraagt. Die graad
zal ontwikkelen en zich wijzigen in functie van de ontwikkeling van de invaliditeit, maar kan nooit
meer bedragen dan 100 % en zal tot nul herleid worden als hij minder bedraagt dan 25 %.
AMMA Verzekeringen verzekert de betaling van de rente overeenkomstig de graad van invaliditeit
vanaf het verstrijken van de wachttijd. De wachttijd begint op de datum die medisch wordt
vastgesteld als zijnde de dag waarop de invaliditeit begint.
De graad van invaliditeit die reeds bestaat bij het onderschrijven van het contract, het opnieuw in
werking treden of een verhoging van de waarborgen en de invaliditeit als gevolg van een uitgesloten
risico, kunnen niet in aanmerking komen voor de bepaling van de graad van invaliditeit.
Als er binnen de negentig dagen na het einde van de invaliditeit een nieuwe invaliditeit optreedt met
dezelfde oorzaak, is er geen nieuwe wachttijd.

7.
Wanneer en waar geldt de dekking gewaarborgd inkomen ?
De dekking geldt zowel voor het privé‐leven als voor het beroepsleven (24/24 dus) en over de hele
wereld op voorwaarde dat uw gewone verblijfplaats in België is.
8.
Voordelen van het gewaarborgd inkomen van AMMA Verzekeringen
 Betaling door AMMA Verzekeringen van alle kosten van de medische onderzoeken die nodig zijn
voor de aanvaarding van uw dossier


Dekking van arbeidsongeschiktheid van een verzekerde vrouw ingevolge pathologische
zwangerschap (na verstrijken van de in de bijzondere voorwaarden voorzien wachttijd)



De bijdrage wordt voor de hele duur van het contract niet verhoogd



De bijdragen zijn erg concurrentieel



De bijdragen zijn terugbetaalbaar volgens de graad van invaliditeit



De bijdragen zijn fiscaal vrijstelbaar als u niet forfaitair belast wordt en als de bijdrage niet afkomstig
is uit de RIZIV‐bijdragen



De rente kan worden gecumuleerd met andere uitkeringen



De rente kan geïndexeerd of geherwaardeerd worden



De dekking geldt over de hele wereld



Het contract is jaarlijks opzegbaar door de verzekerde en niet door de verzekeraar



AMMA Verzekeringen kan het contract niet opzeggen na een schadegeval



De periode voor hervallen is vastgelegd op 90 dagen. In dat geval is er geen nieuwe wachttijd



Mogelijkheid bepaalde "gevaarlijke" sporten te dekken



In geval van betwisting van de graad van invaliditeit draagt AMMA Verzekeringen alle kosten als de
verzekerde in het gelijk wordt gesteld



AMMA Verzekeringen ziet af van elk verhaal tegen de derden die aansprakelijk zijn voor de
invaliditeit.

9.

Formaliteiten bij het onderschrijven
Een ontwerp voor verzekering moet worden ingevuld en getekend

-
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-

-

Afhankelijk van de leeftijd en het bedrag van de rente moet de kandidaat‐verzekerde een medisch
onderzoek ondergaan bij een geneesheer van zijn keuze. AMMA Verzekeringen draagt hiervoor alle
kosten
Het contract treedt maar in werking na aanvaarding door AMMA Verzekeringen op basis van een
volledig dossier.

10. Het Sociaal Statuut voor artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en apothekers
Als u arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker bent en u hebt de conventie getekend, dan kan u de
RIZIV‐bijdrage, in het kader van het Sociaal Statuut, volledig of gedeeltelijk gebruiken voor de betaling
van uw contract gewaarborgd inkomen.
Voor bijkomende informatie kunt u onze brochure "Gewaarborgd Inkomen betaald door het RIZIV"
aanvragen.
11. Goed om te weten
Uw verzekeringscontract heeft een looptijd van één jaar.
Tenzij u drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag om opzegging verzocht, wordt het jaarlijks hernieuwd.
Voor ons een goede reden om u efficiënt van dienst te zijn en te zorgen dat uw verzekering perfect aan
al uw eisen voldoet.


Pas afgestudeerden genieten van specifieke voorwaarden. Hiervoor verwijzen we naar onze
brochure STARTPLUS, beschikbaar op de website www.amma.be/nl/startplus.

 Een vlotte regeling bij schadegeval is evident en gegarandeerd.
12. Wenst u meer informatie ?
Wenst u een verzekering af te sluiten ?
Contacteer nu uw raadgever bij AMMA:
 02/ 737 53 42
 Fax/ 02 737 53 29
 consult@amma.be
13.
-

Waarom bij AMMA Verzekeringen aansluiten ?
Onafhankelijke verzekeringsonderneming sinds 1944 ten dienste van medici en paramedici

-

Meer dan 40.000 effectieve leden

-

Producten op maat voor alle medische en paramedische beroepen in alle verzekeringstakken

-

Uitzonderlijke premievoorwaarden

-

Al onze polissen zijn jaarlijks opzegbaar

-

Volledig en gepersonaliseerd dienstbetoon bij ongevallen

-

Topverzekeraar inzake gewaarborgd inkomen

-

Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en apothekers genieten van de unieke voordelen die hen door
het 'Sociaal Statuut' van het RIZIV worden toegekend

-

Topverzekeraar inzake Burgerlijke Aansprakelijkheid Beroep voor medici en paramedici.
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