
GEWAARBORGD
INKOMEN

INFORMATIEFICHE
1 Wie is verzekerd
 - De in de bijzondere voorwaarden aangeduide persoon op wie het risico rust, tot zijn 65ste levensjaar.

2 Wat is verzekerd
De dekking is geldig zowel tijdens het beroeps- als het privéleven van de verzekerde.
Uitkering van een rente en terugbetaling van de bijdragen ingeval van invaliditeit die aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid.
De rente wordt uitbetaald in verhouding tot de hoogste invaliditeitsgraad in : 
 - Economische invaliditeit : de vermindering van de lichamelijke geschiktheid voor de uitoefening van een beroepsactiviteit  
   die verenigbaar is met de kennis, de bekwaamheden en de sociale rang van de verzekerde.
   of
 - Fysiologische invaliditeit : de bij medische beslissing vastgestelde vermindering van de lichamelijke integriteit.

Wordt eveneens verzekerd mits toepassing van de wachttijd zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden : 
 - Pathologische zwangerschap
 - Psychische aandoeningen, indien aan een van volgende voorwaarden wordt voldaan: objectieve vaststelbaarheid, 
   verzorging en verblijf in een verpleeginstelling in België, of mits psychiatrische diagnose die stelt dat de verzekerde 
   volledig werkongeschikt is.

Facultatieve uitbreidingen: mits uitdrukkelijke vermelding worden verzekerd : 
 - Professionele sportbeoefening evenals de beoefening van volgende sporten: rugby, alpinisme, gevechts- en 
   verdedigingssporten, bobslee, skeleton, schansspringen, zweefvliegen, speleologie, onderwatersport, parachutisme, 
   deltaplanning (met of zonder motor), rafting en andere gevaarlijke sporten. De beoefening van deze sporten in competitie 
   (inclusief de voorbereiding) is altijd uitgesloten
 - Het besturen van luchtvaarttuigen en het uitvoeren van beroeps-of andere activiteiten met betrekking tot de vlucht.

3 Hoe werkt de uitkering
Uitkeren van rente en terugbetaling van bijdragen in geval van invaliditeit die het gevolg is van :
 - Ofwel een ziekte of een ongeval
 - Ofwel een ziekte alleen

 - Vanaf 25% invaliditeit (vanaf 67% wordt de graad van invaliditeit gelijk gesteld aan 100%)
 - Na het verstrijken van een vooraf bepaalde eigen risicotermijn (wachttijd)

  • Vaste rente : zowel de bijdrage als het rentebedrag blijft onveranderd gedurende de gehele duur van 
     het contract.
  • Herwaardeerbare rente : de rente en de bijdrage worden op iedere jaarlijkse vervaldag verhoogd met een   
     vooraf bepaald percentage (3%).
De rente en de terugbetaling van de bijdragen staat in verhouding tot de graad van invaliditeit gedurende de periode van 
arbeidsongeschiktheid.

De rente is cumuleerbaar met andere uitkeringen (bijv. van Sociale Zekerheid).

Alle kosten van medische onderzoeken die nodig zijn voor de aanvaarding van uw verzekeringsaanvraag worden terugbetaald. 
U heeft voor deze onderzoeken een vrije keuze van arts.

4 Toepassingsgebied
 - Heel de wereld

5 Bijdrage
De bijdrage is afhankelijk van volgende elementen:
 - De leeftijd bij het onderschrijven (basisbijdrage)
 - De wachttijd (30, 60, 90, 180 of 365 dagen, kan “afgekocht” worden)
 - De gekozen rente
 - Het soort risico’s dat U wenst te dekken  (ziekte alleen of ziekte en ongeval) en de gevaarlijke sporten en hobby’s

Meer informatie vindt u op www.amma.be/gewaarborgdinkomen
Deze fiche 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-V01-NL 
gehanteerd worden.



6 Fiscaal stelsel

De bijdrage kan tot 100% afgetrokken worden van de beroepsinkomsten in het kader van de werkelijk bewezen beroepskosten.
Indien de bijdrage wordt betaald met RIZIV-middelen, is deze niet aftrekbaar.

7 Gevolgen voor het inkomen, ingeval van een langdurige werkonderbreking, berekend in
           functie van het inkomen

Inkomen Uitkering van de sociale zekerheid

Vóór
ongeval/ziekte

1 maand na
ongeval/ziekte

2e tot 12e maand na
ongeval/ziekte

Vanaf 1 jaar na
ongeval/ziekte

Loontrekkende met
gezinslast

€ 2.500 € 1.500 € 1.500 € 1.625

Loontrekkende
alleenstaand

€ 2.500 € 1.500 € 1.500 € 1.375

Loontrekkende
samenwonende

€ 2.500 € 1.500 € 1.500 € 1.000

Zelfstandige met gezinslast € 2.500 € 0 € 1.403,74 € 1.431,82

Alleenstaande
zelfstandige

€ 2.500 € 0 € 1.061,06 € 1.082,12

Samenwonende
zelfstandige

€ 2.500 € 0 €   861,38 €   878,80

Deze fiche is louter informatief. Bij toepassing van de waarborg zullen enkel de algemene voorwaarden volgens de referenties vermeld 
op de polissen gehanteerd worden.

Meer informatie vindt u op www.amma.be/gewaarborgdinkomen

 
AMMA : voor en door de zorgsector 

- AMMA werd 70 jaar geleden door de zorgverleners zelf opgericht, om zich – samen – beter te    
  beschermen tegen hun beroeps- en privé-risico’s. AMMA is een onderlinge verzekerings- 
  onderneming en wordt beheerd door zorgverleners, in samenwerking met verzekeringsspecialisten.
- AMMA werkt zonder winstbejag en biedt haar verzekerden-sociëtarissen kwalitatieve contracten,  
  aangepast aan hun specifieke behoeften. Vandaag vertrouwen meer dan 40.000 leden van het  
  (para)medisch korps, evenals honderden instellingen, ziekenhuizen en verenigingen op de bescher- 
  ming en ervaring van AMMA.
- Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke organisatie geeft AMMA mee vorm aan een  
  werelwijd netwerk dat de belangen van meer dan 1 miljoen zorgverleners verdedigt.
- De medewerkers van AMMA stellen alles in het werk om uw familie, uw activiteiten en uw  
  patrimonium veilig te stellen en om u dagelijks een optimale service te verlenen. 
 
Daarom bent u bij AMMA steeds goed verzekerd!


