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SENIORPLAN

Om uw financiële autonomie te vrijwaren
1.

Waarom een zorgverzekering onderschrijven ?

We leven allen langer : binnenkort zal 1 op 3 ouder zijn dan 60 jaar, 1 op 5 zal ouder zijn dan 70
en 1 op 10 zal ouder zijn dan 80 jaar.
Door een ongeval, een ziekte of gewoon door een dagje ouder te worden, neemt de kans toe dat
we van iemand anders afhankelijk worden.
De kosten van thuisverzorging of van een verblijf in een bejaardentehuis schommelen tussen de
€ 1.000 en de € 2.000 per maand.
De kosten van deze zorgen kan U niet afwentelen op de Overheid, op de Sociale Zekerheid of op
uw ziekenfonds.
Sinds 1 oktober 2001 is een zorgverzekering in Vlaanderen verplicht voor elke inwoner, vanaf het
jaar waarin hij de leeftijd van 26 jaar bereikt. De inwoners van Brussel kunnen zich vrij aansluiten
vanaf het jaar waarin ze 26 jaar worden.
Deze verzekeringsdekking, zelfs als deze met andere wettelijke tussenkomsten wordt
gecumuleerd, blijft echter onvoldoende om in geval van afhankelijkheid alle kosten te dekken.
Ofwel zal U uw spaarcenten moeten aanspreken ofwel zal U deze zorgen of deze kosten moeten
laten dragen door uw kinderen.
Deze vooruitzichten zijn weinig aanlokkelijk !
2.

Waarom een SeniorPlan onderschrijven ?

SeniorPlan zal levenslang een maandelijkse rente betalen wanneer de verzekerde persoon bijstand
nodig heeft bij het verrichten van de gewone dagelijkse activiteiten.
SeniorPlan voorziet tevens een vergoeding, gelijk aan twéémaal de maandelijkse rente, bij
beenbreuk van de verzekerde.
De bijdrage moet niet meer betaald worden:
‐ wanneer de verzekerde afhankelijk wordt
‐ wanneer de met de verzekeringsnemer samenwonende persoon door een ongeval overlijdt
‐ wanneer de medeverzekeringsnemer afhankelijk wordt.
3.

Hoe groot is uw investering ?

De bijdrage is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de te verzekeren persoon.
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4.

Wat zijn de bijzondere voordelen van uw SeniorPlan ?

‐

soepele aanvaardingsvoorwaarden en meerdere betalingswijzen

‐

dekking bij ongeval en ziekte

‐

men kan onderschrijven tot 70 jaar

‐

U bepaalt zelf het bedrag van de rente (tot € 2.000 per maand)

‐

er is uitkering van de volledige rente indien drie van de vier afhankelijkheidscriteria vervuld zijn

‐

de mogelijkheid tot indexatie van de rente; de indexatie wordt behouden bij schadegeval

‐

dekking bij thuiszorg of in geval van verblijf in een bejaardentehuis of verpleeginstelling

‐

de rente wordt niet verminderd in geval van bijstand door familieleden

‐

de rente is cumuleerbaar met andere tussenkomsten en is belastingsvrij

‐

het uiterst voordelig tarief kan door AMMA Verzekeringen tijdens de duur van het contract
niet gewijzigd worden

‐

AMMA Verzekeringen kan de overeenkomst niet stopzetten (behalve bij fraude of
wanbetaling); de verzekeringsnemer kan de polis ieder jaar opzeggen

‐

U kan op ieder ogenblik de verzekerde rente verhogen of verminderen

‐

SeniorPlan dekt niet alleen fysiologische maar tevens psychische aandoeningen (bijv. Alzheimer,
dementie, ...)

5.

Hoe werkt SeniorPlan ?

5.1.

Een maandelijkse rente

SeniorPlan betaalt een maandelijkse rente wanneer de verzekerde afhankelijk wordt.
SeniorPlan voorziet premievrijstelling bij afhankelijkheid.
SeniorPlan betaalt een vergoeding bij breuk.
Wanneer wordt de maandelijkse rente betaald ? Wanneer de verzekerde hulp nodig heeft van een
derde persoon … voor het verrichten van minstens drie van de vier gewone dagelijkse
handelingen.
5.2.
-

Wat verstaat men onder gewone dagelijkse handelingen ?

Zich verplaatsen
Zich wassen
Zich kleden
Zich voeden.
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5.3.
-

Wanneer wordt de bijdragebetaling vrijgesteld ?

Wanneer de verzekerde afhankelijk wordt
Wanneer de samenwonende persoon overlijdt tengevolge van een ongeval
Wanneer de mede‐verzekeringnemer afhankelijk wordt.

5.4.

In geval van breuk

SeniorPlan keert per schadegeval een éénmalige vergoeding uit die overeenkomt met tweemaal
het bedrag van de voorziene maandelijkse rente in geval van breuk van de verzekerde :
- hetzij tengevolge van een ziekte
- hetzij tengevolge van een ongeval.
5.5.
-

wordt gestort wanneer de verzekerde afhankelijk is;
is hetzij constant
is hetzij herwaardeerbaar
kan vrij gebruikt worden.

5.6.
-

-

De maandelijkse rente

Wanneer is er een wachttijd ?

Geen wachttijd :
ingeval van breuk
ingeval van afhankelijkheid tengevolge van een ongeval.
Wachttijd ingeval van ziekte.

5.7.

Kan men het plan opzeggen ?

De verzekerde kan het plan op elke jaarlijkse hoofdvervaldag opzeggen.
De verzekeraar kan het plan nooit opzeggen.
5.8.

Wie mag onderschrijven ?

Iedere persoon die tussen 50 en 70 jaar oud is.
5.9.

Bestaan er bijzondere medische voorwaarden ?

Indien U tussen 50 en 65 jaar oud bent :
‐ een eenvoudige medische vragenlijst (12 vragen).
Indien U tussen 66 en 70 jaar oud bent :
‐ een eenvoudig medisch onderzoek.
5.10. Hoe wordt de premie berekend ?
De premie wordt op volgende basis berekend :
-

het bedrag van de rente
de natuur van de rente

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 5 of 6
07‐SP‐BR‐PDF‐1003‐V02‐NL
NBB 0126

-

6.
‐
‐
‐
7.

de leeftijd van de verzekerde
het geslacht van de verzekerde.
Goed om te weten
soepele aanvaardingsvoorwaarden bij onderschrijving
er zijn meerdere betalingswijzen mogelijk
vrijstelling van bijdragebetaling in bepaalde gevallen.
U wenst meer info ?

Wenst u, geheel vrijblijvend, een offerte ?
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
8.

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 burgerlijke aansprakelijkheid beroep voor medici en paramedici

-

Topverzekeraar inzake gewaarborgdiInkomen'

-

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

* * *
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